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Οη ζεαηξηθέο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο σο κέζν θηλεηνπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή ζε δξάζεηο θαηλνηνκίαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ξέλεο Γιψζζαο 
 

ΚνθίδνπΑγγειηθή, 

Γξ. Θεαηξνινγίαο ΑΠΘ, 

ρνιηθή χκβνπινο Γαιιηθήο Φηινινγίαο,Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

akofidou@hotmail.gr 

 

Πεξίιεςε 

 
Ζ παξνχζα εηζήγεζε έρεη ζαλ ζθνπφ ηεο λα επηβεβαηψζεη, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεαηξηθψλ ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ελφο ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο, ηελ επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή 

καο ζέζε φηη ε έληαμε ηνπ ζεάηξνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε ηεο 

Ξέλεο  Γιψζζαο απνηειεί κηα θαηλνηφκα παηδαγσγηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο πνπ πξνσζεί ηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. πκκεηέρνληαο ζε θαηλνηφκνπο 

Μαζεηηθνχο Γηαγσληζκνχο, θαζψο θαη ζε άιιεο θαηλνηφκεο δξάζεηο, νη θαζεγεηέο γαιιηθήο γιψζζαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αλαδεηθλχνπλ ηε Θεαηξηθή θαηλνηνκία, θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία ησλ 

καζεηψλ θαη πξνάγνπλ ηελ απηελέξγεηα, κε ζηφρνπο λα αλαπηχμνπλ ηε καζεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα 

αλνίμνπλ λένπο δξφκνπο ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζηελ Β/ζκηα θαη Α/ζκηα 

Δθ/ζε.Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ εηζήγεζε, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

πξνηάζεηο «θαιψλ πξαθηηθψλ» γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε 

δηδαζθαιία/εθκάζεζε θαη ησλ άιισλ δηδαζθφκελσλ ζην δεκφζην ζρνιείν Ξέλσλ Γισζζψλ, φπσο ηα 

αγγιηθά, ηα γεξκαληθά θιπ. Δπνκέλσο, ην Θέαηξν, σο εξγαιείν παξψζεζεο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη, ελ 

ηέιεη, ζηελ θαηλνηνκία είλαη ηθαλφ λα θαηαζηήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ πην βησκαηηθή θαη γη 

απηφ πην απνηειεζκαηηθή. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ζεαηξηθέο ηερληθέο, θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα, παηρλίδη, δηδαζθαιία/εθκάζεζε 

Ξέλεο Γιψζζαο, απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 
Δηζαγσγή 

Χο ρνιηθή χκβνπινο Γαιιηθήο γιψζζαο ζηελ ΠεξηθέξεηαΓπηηθήο Μαθεδνλίαο 

δηνξγάλσζα πνιιέο Παηδαγσγηθέο Ζκεξίδεο κε αθνξκή ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ απφ θαζεγεηέο γαιιηθήο ησλ Ννκψλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Σξηθάισλ θαη Πηεξίαο θαη ηε βξάβεπζε ησλ ζρνιείσλ ηνπο απφ ην 2011 έσο ην 2015 ζηνλ 

Παλειιήλην Γηαγσληζκφ Γαιινθσλίαοθαη ζε άιιεο δξάζεηο θαη Πξνγξάκκαηα (Κνθίδνπ, 

2010; 2013; Κνθίδνπ (επηκ) 2015). ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηε ζπιινγηθή δηαδηθαζία θαη 

ζηε βησκαηηθή/ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζηεξίδνληαη θάζε ρξφλν θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο 

γαιιηθήο πνπ ζπκκεηέρνπλ, καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ζε θαηλνηφκνπο Μαζεηηθνχο 

Γηαγσληζκνχο, θαζψο θαη ζε άιιεο θαηλνηφκεο δξάζεηο φπνπ ην ζέαηξν θαηέρεη θπξίαξρν 

ξφιν, κε ζηφρνπο λα αλαπηχμνπλ ηε καζεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα αλνίμνπλ λένπο 

δξφκνπο ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε ηεο γαιιηθήο σο β Ξέλεο γιψζζαο (ΞΓ) ζηελ Β/ζκηα 

θαη Α/ζκηα Δθ/ζε. Πνιιέο απφ απηέο ηηο ζπκκεηνρέο, αλαδεηθλχνπλ ηε Θεαηξηθή 

θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, βξαβεχνληαη ζηνλ Παλειιήλην Μαζεηηθφ Γηαγσληζκφ 

Γαιινθσλίαο ή ζε Παλεπξσπατθνχο Γαιιφθσλνπο Γηαγσληζκνχο (CEO-FIPF) θαη ζε 

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (Comenius, e-twinning), ζε Παλεπηζηεκηαθά Πξνγξάκκαηα (e-

virtualschoolηνπ Αγγιηθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΔΚΠΑ), πξνάγνληαο ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ησλ καζεηψλ, ηελ ελαιιαγή δηαθφξσλ κνξθψλ εξγαζίαο 

(αηνκηθή, θαηά δεχγε, ζε νκάδεο) θαη κεηαηξέπνληαο ην κάζεκα ηεο ΞΓ ζε κηα επράξηζηε 

εκπεηξία, κέζα απφ ην παηρλίδη, ηελ ςπραγσγία θαη ηε καζεηηθή δεκηνπξγία (Κνθίδνπ, 

2008; 2010; 2012; 2013;Κνθίδνπ (επηκ) 2015).  

mailto:akofidou@hotmail.gr
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Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηφκεο δξάζεηο (νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξνηάζεηο «θαιψλ πξαθηηθψλ» γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

καζεηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε θαη ησλ άιισλ δηδαζθφκελσλ 

ζην δεκφζην ζρνιείν ΞΓ, φπσο ηα αγγιηθά, ηα γεξκαληθά θιπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 

πξνηεηλφκελνζελάξην δηδαζθαιίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη, βαζίδεηαη θαη‘ εμνρήλ ζε 

ζεαηξηθέο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο θαη θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα «κνληέιν» ζελαξίνπ 

δηδαζθαιίαο ην νπνίν απεπζχλεηαη, φρη κφλν ζε θαζεγεηέο Γαιιηθήο γιψζζαο, αιιά θαη 

ζε θαζεγεηέο άιισλ ΞΓ (αγγιηθψλ, γεξκαληθψλ, ηηαιηθψλ θ.ά.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

επηβεβαηψζνπκε ηελ επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή καο ζέζε φηη ε έληαμε ηνπ ζεάηξνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, θαη ηδηαίηεξα ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε ηεο ΞΓ, απνηειεί κηα θαηλνηφκα παηδαγσγηθή κέζνδν 

πξνζέγγηζεο πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 
Θεσξεηηθφ πιαίζην : θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη  ζεαηξηθφ παηρλίδη ζηε δηδαζθαιία 

ηεο μέλεο γιψζζαο  

 

Ζ εθαξκνγή ηερληθψλ ηνπ Θεάηξνπ, ζην πιαίζην ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

απνηειεί φρη κφλν θαηλνηνκία αιιά θαη έλα απφ ηα θαιχηεξα εξγαιεία έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ καζεηή(Cofidou, 2009). Ο καζεηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βηψλεη ηε γιψζζα κέζα απφ θάπνην «ξφιν» ηνλ νπνίν 

θαιείηαη λα εξκελεχζεη. Σαπηφρξνλα φκσο βηψλεη ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ή ηεο 

γξακκαηηθήο θαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεαηξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, επηθνηλσλεί άλεηα -θαη ρσξίο ην θφβν ηνπ ιάζνπο- κε ηα άιια κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπ, αιιά θαη κε ην θνηλφ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη παξάιιεια θαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπ (Κνθίδνπ, 2011; 2012; 2013).  

ρεηηθά κε απηή ηελ «αιιαγή» ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή ε Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε 

(2000) αλαθέξεη φηη «ε Γξακαηηθή Σέρλε ζηελ εθπαίδεπζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά γηα γισζζηθά παηρλίδηα, πνπ φκσο ζπλδένληαη κε ηε ζσκαηηθή ηνπο έθθξαζε θαη 

πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο αθνξκή γηα πεξαηηέξσ δεκηνπξγηθή δξάζε. Καηά ηε 

δηαδηθαζία απηή ην παηδί δε ληψζεη πεξηνξηζκνχο θαη μεπεξλά ηα φξηα ηνπ Δγψ ηνπ». Έηζη, 

ε επηθνηλσλία ζηελ ΞΓ γίλεηαη θίλεζε θαη ζθέςε, κάζεζε θαη ςπραγσγία. Αθφκε θαη νη 

πην δηζηαθηηθνί καζεηέο, ελψ ζπλήζσο έρνπλ πνιιέο αλαζηνιέο φηαλ αληηκεησπίδνπλ κηα 

πξνθνξηθή παξνπζίαζε, ζπκκεηέρνπλ κε απζνξκεηηζκφ φηαλ θαινχληαη λα ιάβνπλ κέξνο 

ζε ζεαηξηθφ παηρλίδη, ζθεηο ή δξακαηνπνηεκέλν κηθξν-δηάινγν. Σν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ εκπεηξία κνπ σο εθπαηδεπηηθνχ θάζε θνξά πνπ δηνξγάλσλα 

ζην ζρνιείν κνπ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, ζπκκεηέρνληαο κε ηνπο καζεηέο κνπ ζε έλα 

πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ή ζηνπο Παλειιήληνπο Θεαηξηθνχο Αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαλ 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο (2006, ζεαηξηθή παξάζηαζε ζηε γαιιηθή γιψζζα κε ην έξγν 

ηνπ Ε. Εηξσληνχ Ο Πφιεκνο ηεο Σξνίαο δε ζα γίλεη, 2007 γ βξαβείν ζηνπο Παλειιήληνπο 

Θεαηξηθνχο Αγψλεο, γηα ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ην έξγν ηνπ 

Μαξηβψ Σν παηρλίδη ηνπ έξσηα θαη ηεο ηχρεο, 3
ν
 Γπκλάζην Λάξηζαο) (Κνθίδνπ, 2011). 

πλεπψο, ην ζέαηξν απνηειεί αλακθηζβήηεηα ην φρεκα γηα λα θαηλνηνκήζνπκε, λα 

δεκηνπξγήζνπκε, λα βγνχκε έμσ απφ ηα ζηεγαλά ελφο παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ θαη λα 

αλαδείμνπκε έλα ζρνιείν απνηειεζκαηηθφ «αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία». Απηφ άιισζηε 

απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα ζηηο κέξεο καο, αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζπλδέεηαη κε έλλνηεο φπσο ε απφθηεζε θνηλσληθψλ θαη άιισλ δεμηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ, ε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ζρνιηθή επηηπρία. Οη έλλνηεο απηέο 

ζπλππάξρνπλ κε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα θείκελα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο ηεο. Έηζη, ην έηνο 
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2009 αλαδείρηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο Δπξσπατθφ έηνο γηα ηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία.  

Ζ Γεκηνπξγηθφηεηα ινηπφλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ Καηλνηνκία, είηε ζε 

επίπεδν εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε ζε επίπεδν πξνζσπηθήο αλέιημεο ησλ καζεηψλ. 

Γεκηνπξγνχκε γηα λα θαηλνηνκήζνπκε ή θαηλνηνκνχκε κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν; Δθηηκνχκε 

φηη ην έλα δελ πξέπεη λα απνζπλδέεηαη απφ ην άιιν. Κάησ απφ απηή ηελ νπηηθή, ζα 

ιέγακε φηη ε θαηλνηνκία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα, απφ ηελ πιεπξά ηεο, εληζρχεη ηελ θαηλνηνκία αθνχ νξίδεηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απφ εξεπλεηέο σο «ε ηθαλφηεηα λα 

πξνηείλνπκε λέεο ιχζεηο, λέεο θαηάιιειεο ζεσξήζεηο ησλ πξαγκάησλ» (Taddei,2010). Ζ 

θαηλνηνκία, θαηά ηνλ Sahlberg (2011), «είλαη κηα δηαδηθαζία φρη γξακκηθή, αληίζεηα κε 

ηελ παξαδνζηαθά επηθξαηνχζα άπνςε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, είλαη κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κηα ζπκκεηνρηθή γλψζε θαη κάιηζηα 

κηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε».  

 

Καηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα: ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο θαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ 

 

Σν ζέκα ηεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε απαζρφιεζε πνιινχο εξεπλεηέο 

αιιά πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ηηο εθαξκφδνπλ (Εαβιαλφο, 2003). Οη 

εθπαηδεπηηθνί αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη είλαη νη άκεζνη παξαιήπηεο 

νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζπληειεζηνχλ. O Fullan (1991) αλαθέξεη φηη ε αιιαγή είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηαηί αξθεηνί απφ απηνχο ληψζνπλ ζπρλά 

απνγνήηεπζε, καηαίσζε θαη αλία ιφγσ ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλεη ν 

ζπγγξαθέαο, ε αιιαγή πξέπεη λα νδεγεί ζε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο 

καζεηέο, ηαπηφρξνλα λα απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο (Κνθίδνπ, 2013), θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαδείμσ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηελ 

ππνζηήξημε εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

(Κνθίδνπ, 2008; 2010; 2013). ηαλ ιέκε θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο ελλννχκε ηηο λέεο, πξσηνπνξηαθέο αληηιήςεηο ζηε δηδαθηηθή πξάμε πνπ θέξλνπλ 

αιιαγέο ζηηο αξρέο θαη ζηάζεηο, ζηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη 

ζηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κέζσλ (Fullan,1991). Απηά ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη 

νη δξάζεηο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο κάζεζεο (Κνθίδνπ, 2011), ηεο ελζάξξπλζεο ηεο καζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, ηεο 

αλάπηπμεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ ζην ζρνιείν, ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ θξηηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηέινο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ 

λα αλνηρηεί ζηελ θνηλσλία θαη λα κελ απνηειεί έλαλ νξγαληζκφ απνθνκκέλν απφ ην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

Ο παλειιήληνο καζεηηθφο δηαγσληζκφο γαιινθσλίαο: ζπκβνιή ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα  

 
πγθεθξηκέλα, ν Παλειιήληνο Μαζεηηθφο Γηαγσληζκφο Γαιινθσλίαο θάζε ρξφλν 

πξνζθέξεη γελλαηφδσξα ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην/πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα αλαδείμνπλ 

ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ηθαλφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο σο ηθαλφηεηεο 

–θιεηδηά. Ο Γηαγσληζκφο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, κε 
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φπνην κέζν επηζπκνχλ (δειαδή κε θάζε είδνο θεηκέλνπ: παξακχζη, πνίεκα, ζεαηξηθφ έξγν, 

κε φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο: δσγξαθηθή, θνιιάδ, αθίζα, ηξαγνχδη, ρνξφ, δξακαηνπνίεζε, 

κνπζηθή ζχλζεζε, βίληεν) ρσξίο λα έρνπλ θαλέλα πεξηνξηζκφ, εθηφο απφ εθείλνλ ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ επηιέγνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ λα ζπλζέζνπλ ηελ θάζε κνξθήο δεκηνπξγία ηνπο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ θαηλνηφκνπ ζρεδίνπ/δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ εξγαζίαο πνπ επηιέγεη λα 

παξνπζηάζεη ην θάζε ζρνιείν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, απαηηείηαη ε 

θηλεηνπνίεζε θαη ε ζπλαίλεζε ησλ καζεηψλ, ε νξζή θαζνδήγεζε θαη εκςχρσζε ησλ 

καζεηψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, ε ζπλεξγαζία ζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ θνξέσλ θαη 

θπζηθά ε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ (νη ζπκκεηνρέο θαζεγεηψλ γαιιηθήο κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο ζηνλ Παλειιήλην Μαζεηηθφ Γηαγσληζκφο Γαιινθσλίαο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο ζηηο Ζκεξίδεο πνπ δηνξγάλσζα: «Καηλνηνκία, 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, 6/2/2014 ζηελ Κνδάλε, 

«Καηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα, γαιινθσλία» 15/5/2014, ζηελ Καζηνξηά, «Καηλνηνκία, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζεαηξηθέο ηερληθέο» 26/11/2014, ζηελ Καηεξίλε).  

Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε εθκάζεζε ηεο ΞΓ είλαη κηα, ζπρλά καθξνρξφληα, δηαδηθαζία, 

ηφηε είλαη ζαθέο φηη ε ζπλερήο θηλεηνπνίεζε κε ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ κάζεζεο είλαη 

αλαγθαία. Κίλεηξα κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο απνηεινχλ ε εκπινθή θαη ε 

ζπλππεπζπλφηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε αίζζεζε θαη ε επηβεβαίσζε φηη ηα 

θαηαθέξλνπλ, θαζψο θαη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή, θηιηθή θαη θαιά 

νξγαλσκέλε νκάδα (Cofidou, 2009; Κνθίδνπ, 2011; 2013). 

Δπίζεο ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη ε ζπλερήο πξφθιεζε θαη ππνθίλεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ηνπο. Σν Θέαηξν, ελ δπλάκεη, απνηειεί έλαλ «ρψξν» ζεηηθήο πξφθιεζεο θαη ππνθίλεζεο 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη έλα εξγαιείν έθθξαζεο ησλ αλεζπρηψλ θαη 

ησλ αλαγθψλ ηνπο. πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ καο ησλ 

ηκεκάησλ γαιιηθήο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθ/ζεο ζην Γηαγσληζκφ Γαιινθσλίαο, κε 

βησκαηηθέο δεκηνπξγηθέο ζεαηξηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ζε 

άιινπο γαιιφθσλνπο δηαγσληζκνχο θαη Πξνγξάκκαηα (φπσο πξναλαθέξζεθαλ), 

απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθά γηα ηνπο καζεηέο καο θαη κεηαθξάδνληαη, ζην ηέινο θάζε 

ζρνιηθνχ έηνπο, ζε γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο δσήο. 

 

Θεαηξηθέο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο, δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 

«Ζ δεκηνπξγηθφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ ππέξβαζε ηνπ κηληκαιηζηηθνχ εθεζπραζκνχ ζηα 

θεθηεκέλα θαη ηελ δηαξθή αλαδήηεζε ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ 

ηνπ εγλσζκέλνπ, ηνπ θνηλφηππνπ θαη ηνπ θνηλψο απνδεθηνχ» (Γαθέξκνο, 2003). 

Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζην Πιαίζην 

Αλαθνξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (2006/962/ΔΚ), ηηο νπνίεο ην 

Πιαίζην νξίδεη σο θαηάιιειεο γηα ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ ζην κέιινλ, σο ελεξγψλ 

πνιηηψλ. Έηζη, έρεη εληαρζεί ε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ θαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε πην 

δηεμνδηθά ζην πξνηεηλφκελν ζελάξην δηδαζθαιίαο. 

Ζ δεκηνπξγηθή ζθέςε νδεγεί ζε δεκηνπξγηθέο ηδέεο (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε,1997) 

θαη «αλαθέξεηαη ζηε λνεηηθή δηεξγαζία, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζθέςεο πνπ ζπλεγνξνχλ ζην 

δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα, κηα λέα ηδέα, έλα θαηλνηφκν πξντφλ». Καηά ηνλ Κνπξεηδή 

(1990), ην ζεαηξηθφ παηρλίδη (ΘΠ) είλαη έλα «δεκηνπξγηθφ ζπκβάλ» πνπ παξέρεη ζηα 
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παηδηά άκεζε ηθαλνπνίεζε. Βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: ην ςπρνινγηθφ, ην θνηλσληθφ, 

ην αηζζεηηθφ θαη ην παηδεπηηθφ(Κεθαιάθε, 2008). Υξεζηκνπνηεί πνηθίιεο ηερληθέο θαη 

δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο επί κέξνπο θάζεηο (Κνπξεηδήο,1990; Κεθαιάθε, 2008): ηεο 

απειεπζέξσζεο, ηεο αλαπαξαγσγήο, ηνπ ζθεληθνχ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο.  

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ηεο Μ. Κεθαιάθε(2008), κε ζέκα 

ηελ χπαξμε ή κε ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ΘΠ, σο δηδαθηηθήο κεζφδνπ, θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ππήξμε ζεηηθφ. Δπηβεβαίσζε 

δειαδή ηελ ππφζεζε φηη ε δηδαζθαιία ζρνιηθψλ καζεκάησλ, κε δηδαθηηθφ εξγαιείν ην 

ΘΠ, ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ κηθξψλ καζεηψλ. Σν ρήκα 

1 καο δείρλεη ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ην ζέαηξν, κε ηελ εθπαίδεπζε θαη κε ην 

παηρλίδη, αθνχ ε ηνκή ηνπο είλαη ν ρψξνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ΘΠ. ηηο ζηελέο απηέο 

ζρέζεηο ζηεξηδφκαζηε θαη εκείο ζηελ παξνχζα εηζήγεζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ παηρληδηνχ κε ηελ εθκάζεζε ησλ ΞΓ.  

 

 

ρήκα 1. Σν ζέαηξν, ε εθπαίδεπζε θαη ην παηρλίδη. Μηα ζρέζε αξκνληθήο 

ζπλχπαξμεο 

Πεγή: www.theatromathia.gr 
Οη ζεαηξηθέο ηερληθέο ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο- επηκνξθσηηθή πξφηαζε κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο:αξρέο/επηκνξθσηηθέο/εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

/ζηφρνη 

 
Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην δηδαζθαιίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη, βαζίδεηαη θαη‘ εμνρήλ ζε 

ζεαηξηθέο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο θαη θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα «κνληέιν» ζελαξίνπ 

δηδαζθαιίαο ην νπνίν απεπζχλεηαη, φρη κφλν ζε θαζεγεηέο Γαιιηθήο γιψζζαο, αιιά θαη 

ζε θαζεγεηέο άιισλ ΞΓ (αγγιηθψλ, γεξκαληθψλ, ηηαιηθψλ θ. ά.), δεδνκέλνπ φηη φιεο νη 

ΞΓ ζηεξίδνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο (ΚΔΠΑ, 2008; Conseil de l‘Europe 2001) θαη ηζρχνπλ γηα ηε 

δηδαζθαιία/εθκάζεζε φισλ ησλ Δπξσπατθψλ Γισζζψλ. Δίλαη ρξήζηκν θαη αλαγθαίν λα 

επηζεκαλζεί εδψ φηη θαη ην Νέν Δληαίν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα φιεο ηηο ΞΓ 

(ΔΠ-ΞΓ, 2011) (δειαδή γηα ηα αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, ηζπαληθά) ζπλάδεη 

κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο. Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην 

δηδαζθαιίαο ζπλδέεηαη κεζνδνινγηθά κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο 

Γιψζζεο θαη, βεβαίσο, κε ην Νέν Δληαίν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηηο ΞΓ 

(ΔΠ-ΞΓ, 2011). Οη επηκνξθσηηθέο/εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ήηαλ:  

Ηδεν-ζχειια:Απεπζπλφκελνη ζηνπο επηκνξθνχκελνπο εξσηνχκε ηη ελλννχκε φηαλ 

ιέκε: «θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε»; Καηαγξάθνπκε ηηο απφςεηο 

ζηνλ πίλαθα. Βνεζνχκε ζηνλ «θαηαηγηζκφ ησλ ηδεψλ» κε ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο 

http://www.theatromathia.gr/
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φπσο: Σν ζέαηξν θαη νη πξαθηηθέο ηνπ απνηεινχλ κηα έθθξαζε θαηλνηφκα θαη 

δεκηνπξγηθή; Με πνην ηξφπν; Καηαγξάθνληαη θαη πάιη νη απφςεηο ζηνλ πίλαθα θαη 

ζρνιηάδνληαη. Καηαιήγνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα ή ζε έλαλ θαλφλα/νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, κε ηε βνήζεηα ηεο νινκέιεηαο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ.  

Πξνβνιή δηαθαλεηψλ (power point):Παξνπζηάδνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην 

ξφιν ηνπ ζεάηξνπ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ελ γέλεη ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα. 

Πξνζδηνξίδνπκε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο γηα κηα δηδαζθαιία ζηελ ΞΓ, 

κε ηε ρξήζε θαη ππνζηήξημε ζεαηξηθψλ ηερληθψλ, πξνζπαζψληαο λα απαληήζνπκε ζηα 

εξσηήκαηα: Σν ζέαηξν, κε ηηο κηθξέο θαζεκεξηλέο θαηλνηνκίεο πνπ πξνζθέξεη ζηε 

δηδαζθαιία καο, είλαη ηθαλφ λα αιιάμεη ηε ζρνιηθή ξνπηίλα θαη λα «δσληαλέςεη» ην 

κάζεκά καο; Με πνηνπο ηξφπνπο θαη κέζα; Πνηεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο κπνξνχλ 

λα απνθηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο καο πξνζεγγίδνληαο ηελ ΞΓ κε ηε κέζνδν ηνπ ζεαηξηθνχ 

παηρληδηνχ θαη άιισλ ζεαηξηθψλ ηερληθψλ; 

Πξνρσξνχκε, κε ηε βνήζεηα ηεο νινκέιεηαο ζηε ζχληαμε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ θαη ησλ 

επί κέξνπο ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηκνξθσηηθνχ ζελαξίνπ 

δηδαζθαιίαο (δηάξθεηαο 4 δηδαθηηθψλ σξψλ) πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα (έρνπλ 

δηαλεκεζεί ζρεηηθέο θσηνηππίεο ζηνπο επηκνξθνχκελνπο). 

θνπφο: ε έληαμε ηνπ ζεάηξνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαη ηδηαίηεξα ζηε 

δηδαζθαιία/εθκάζεζε ηεο ΞΓ θαη ε πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ  

 

Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ: δξαζηεξηφηεηεο, επί κέξνπο ζηφρνη 

 

Γξαζηεξηφηεηα 1:Κχθινο γλσξηκίαο : Παξνπζίαζε ζηνλ θχθιν ηεο νινκέιεηαο ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο ησλ επηκνξθνχκελσλ. 

Γξαζηεξηφηεηα 2 α, β :α) Γλσξηκία ζε δεπγάξηα-Αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ.Γισζζηθφο/επηθνηλσληαθφο ζηφρνο: Παξνπζηάδσ/παξνπζηάδνκαη Κνηλσλην-

γισζζηθνί, παηδαγσγηθνί θαη δηδαθηηθνί ζηφρνη: ελεξγεηηθή αθξφαζε, ζπκκεηνρηθφηεηα, 

δπλαηφηεηα απηφ-έθθξαζεο, ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο(Κνθίδνπ, 2012). 

β) Σπραία επηιέγνπκε θάπνηνλ/α γηα δεπγάξη (Α-Β). Μέζα ζε ρξφλν 3 ιεπηψλ πξέπεη 

λα αληαιιάμνπκε ηξεηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ καο κε ην δεπγάξη καο. ηε ζπλέρεηα, 

ν/ε Α ζα παξνπζηάζεη ζηελ νκάδα φηη έκαζε γηα ηνλ/ηελ Β θαη ην αληίζηξνθν.Πξνζζήθε 

παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ: βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αλάιπζεο, θαηάηαμεο, 

ζχγθξηζεο, ζχλζεζεο. 

Γξαζηεξηφηεηα 3(πξνζζήθε λέσλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ/ηθαλνηήησλ/ζηάζεσλ):Σα 

νλφµαηα: ινη νη ζπµµεηέρνληεο ζρεµαηίδνπλ έλαλ κεγάιν θχθιν, µεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ν εκςπρσηήο/εθπαηδεπηηθφο. Δθείλνο θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ µηα µπάια θαη ηε ξίρλεη 

ζε έλαλ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα, ηπραία. Απηφο πξέπεη λα πεη ην φλνµά ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ξίρλεη ηε µπάια ζε έλαλ θίιν ηνπ. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη µέρξηο φηνπ φινη λα 

έρνπλ πεη ην φλνµά ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη θάπνηνο λα πάξεη δχν θνξέο ηε 

µπάια.Πξνζζήθε λέσλ ζηφρσλ: Γισζζηθφο/επηθνηλσληαθφο ζηφρνο: 

Παξνπζηάδσ/παξνπζηάδνκαη, ηαπηνπνηψ.Φπρν-θηλεηηθφο ζηφρνο: ζπλδπαζκφο θίλεζεο κε 

εηνηκφηεηα ζθέςεο θαη ελεξγνπνίεζε κλήκεο. Παηδαγσγηθφο θαη δηδαθηηθφο ζηφρνο: 

ζπλεηδεηνπνίεζε δξάζεο ζηελ νκάδα, αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ (Faure, &Lascar, 2001; 

Κνθίδνπ, 2012).  

Παξαιιαγή 1(πξνζζήθε λέσλ ζηφρσλ/ηθαλνηήησλ/ζηάζεσλ): ζηνλ θχθιν, ν θαζέλαο 

πνπ παίξλεη ηε κπάια παξηζηάλεη κε θηλήζεηο ην φλνκά ηνπ θαη νη άιινη καληεχνπλ πσο 
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ηνλ ιέλε. Πξνζζήθε λέσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ: παξηζηψ, αλαπαξηζηψ, 

επαλαιακβάλσ, επηλνψ, απηνζρεδηάδσ. 

Παξαιιαγή 2 (πξνζζήθε λέσλ ζηφρσλ/ηθαλνηήησλ/ζηάζεσλ):Καζφκαζηε πάιη ζηνλ 

θχθιν θαη ιέκε ην φλνκά καο κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: Με απνξία, κε 

έθπιεμε, επηηαθηηθά, ςηζπξηζηά, εξσηεκαηηθά, θσλαρηά, έληνλα, ρακειφθσλα.Πξνζζήθε 

λέσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ: βειηίσζε θσλεηηθήο, γισζζηθήο έθθξαζεο, 

επαηζζεηνπνίεζε ζην ξπζκφ ηεο γιψζζαο, ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Κνθίδνπ,2008; 2012). 

Γξαζηεξηφηεηα 4:Παίδεηαη ζε πνιιέο γιψζζεο –εθηφο απφ ειιεληθά θαη γαιιηθά, ζηα 

αγγιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, ξσζηθά θιπ δίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έκθαζε ζηελ 

πνιπγισζζία ησλ καζεηψλ, φηαλ εθαξκνζηεί ζηελ ηάμε. 

Οη ζπκκεηέρνληεο θπθινθνξνχλ ζην ρψξν ρσξίο λα κηινχλ, αιιά ραηξεηνχλ κε 

λεχκαηα ή θηλήζεηο ραηξεηηζκνχ. Γισζζηθφο/επηθνηλσληαθφο  ζηφρνο: 

Υαηξεηψ/απνραηξεηψ. Πξνζζήθε λέσλ ζηφρσλ/ηθαλνηήησλ/ζηάζεσλ: ζηε ζπλέρεηα, 

πξνζζέηνπκε ην ιφγν: πξνηείλνπκε λα πξνζζέζνπλ ζηελ θίλεζε ραηξεηηζκνχ ηελ 

«θαιεκέξα» ζηα ειιεληθά/ αξγφηεξα θαη ζηελ/ζηηο ΞΓ, έσο φηνπ δεκηνπξγεζεί 

αηκφζθαηξα αζθάιεηαο.ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ηνλ απνραηξεηηζκφ δεηψληαο λα 

εθθξάδνληαη θαη ζπλαηζζήκαηα (Κνθίδνπ, 2012;Cofidou, 2009).Φπρν-θηλεηηθνί ζηφρνη: 

ζπλδπαζκφο θίλεζεο κε ιφγν θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ.Καηφπηλ, κε έλα ζηνπ (κε 

παιακάθηα) δεηνχκε λα ζηακαηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη 

«παγψλνληαο» ηελ εηθφλα. Υηππάκε παιακάθηα «μεπαγψλνληαο» φζα δεπγάξηα ζέινπκε 

θαη θξαηάκε δπν ή ηξηα «ζε παγσκέλε εηθφλα». Ρσηάκε ηνπο ππφινηπνπο: Πσο είλαη 

απηφο/ή; Υξεζηκνπνηνχκε ηα επίζεηα απηφο/ή είλαη ραξνχκελνο-ε, ζπκσκέλνο-ε, 

ιππεκέλνο-ε θιπ.Παηδαγσγηθφο/δηδαθηηθφο ζηφρνο: ελζπλαίζζεζε, αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο θάλνληαο ππνζέζεηο.  

Γξαζηεξηφηεηα 5:ν ηπθιφο.Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δέλεη ηα κάηηα ηνπ κε 

καληήιη θαη γίλεηαη «ν ηπθιφο» θαη έλαο άιινο αθήλεη ηνλ ηπθιφ λα ζηεξηρζεί επάλσ ηνπ 

γηα λα ηνπ δείμεη ην δξφκν(Faure, &Lascar, 2001; Κνθίδνπ, 2012). Ο δεχηεξνο νδεγεί ηνλ 

ηπθιφ, πξνζδηνξίδνληαο ηα εκπφδηα ζην ρψξν θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν ηπθιφο γηα λα θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. ην ρψξν ππάξρνπλ 

δηάζπαξηνη άιινη ζπκκεηέρνληεο απφ ηηο νκάδεο. Ο ηπθιφο αθνπγθξάδεηαη, αγγίδεη, 

ςάρλεη, αλαγλσξίδεη κε ηελ αθή, κε ηελ φζθξεζε, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα: απηφ είλαη 

(επίζεηα: καιαθφ, ζθιεξφ, θνληφ θ.ά.), απηφο έρεη καιιηά (επίζεηα, θνληά, καθξηά, 

θαηζαξά, ίζηα), θνξά γπαιηά,απηφο/ή είλαη ν/ε (φλνκα)…….. Γισζζηθφο/επηθνηλσληαθφο 

ζηφρνο: Καηεπζχλσ θαη θαηεπζχλνκαη, πξνζαλαηνιίδνκαη ζην ρψξν, δεμηά-αξηζηεξά 

θιπ.Πξνζζήθε λέσλ ζηφρσλ/ηθαλνηήησλ/ζηάζεσλ: Φπρν-θηλεηηθνί ζηφρνη:θηλνχκαη ζην 

ρψξν, αλαπηχζζσ ηηο αηζζήζεηο κνπ, αλαγλσξίδσ, ηαπηνπνηψ. 

Παηδαγσγηθνί/δηδαθηηθνί/θνηλσληθνί ζηφρνη: ζπλαηζζάλνκαη, ζπκπάζρσ, θαηαλνψ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, θαιιηεξγψ ηελ ελζπλαίζζεζε ζηνλ θνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν. 

Γξαζηεξηφηεηα 6:ε Φξνπηνζαιάηα: ε θχθιν: αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κνηξάδνπκε ηα θξνχηα: π.ρ. εζχ θαη εζχ είζηε κπαλάλεο, βεξχθνθα,  

θαξπνχδη θιπ. Σνπνζεηνχκε κέζα ζηνλ θχθιν θαξέθιεο ηφζεο φζεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο, 

κείνλ κηα. Φσλάδνπκε: «λα έιζνπλ φινη φζνη είλαη (φλνκα θξνχηνπ)»(Faure, &Lascar, 

2001). ηαλ πνχκε «θξνπηνζαιάηα» αιιάδνπλ φινη ζέζεηο. ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην νη 

δειψζεηο θαη νη κεηαθηλήζεηο γίλνληαη κε θάπνηα ηαρχηεηα, θάηη πνπ δεκηνπξγεί εχζπκε 

θαη δηαζθεδαζηηθή αηκφζθαηξα. Γισζζηθφο/επηθνηλσληαθφο ζηφρνο: εθθξάδσ ηηο 

πξνηηκήζεηο κνπ (ζηα θξνχηα). Φπρν-θηλεηηθνί ζηφρνη: ζπλδπαζκφο ιφγνπ θαη θίλεζεο, 

εηνηκφηεηα αληίδξαζεο ζην ιφγν, ηαρχηεηα θίλεζεο. Παηδαγσγηθνί/δηδαθηηθνί ζηφρνη: 
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παίδσ, καζαίλσ, δηεθδηθψ ζέζε ζην ρψξν, αηζζάλνκαη κέξνο ηνπ ζπλφινπ, ζπλαγσλίδνκαη 

ρσξίο λα αληαγσλίδνκαη. 

Παξαιιαγή 1(Πξνζζήθε λέσλ ζηφρσλ/ηθαλνηήησλ/ζηάζεσλ):Σν παηρλίδη αιιάδεη 

φηαλ απηφο πνπ κέλεη φξζηνο ιέεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ: «κε ιέλε.. θαη κνπ αξέζεη ε 

κνπζηθή …ην γιπθφ πξνθηηεξφι, ε ζνθνιάηα…ην ηάβιη». Αιιάδνπλ ζέζε φζνη έρνπλ ηελ 

ίδηα πξνηίκεζε. Παηδαγσγηθνί/δηδαθηηθνί ζηφρνη: δειψλσ ηηο πξνηηκήζεηο κνπ θαη θάλσ 

θίινπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ππάξρνπλ θαη άιια κέιε ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ πνπ 

έρνπλ ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο/γνχζηα/ρφκππ κε εκέλα, επνκέλσο θαιιηεξγείηαη ην ζπιινγηθφ 

πλεχκα θαη δελ αηζζάλνκαη κφλνο (Cofidou, 2009; Κνθίδνπ, 2012). 

Παξαιιαγή 2:ην ίδην παηρλίδη παίδεηαη θαη κε δψα ηεο δνχγθιαο (κηκνχκελνη ηηο 

θσλέο, ην παξάζηεκα, ηελ θίλεζε ησλ δψσλ) (Cofidou, 2009). ηαλ αθνπζηεί ε ιέμε 

«δνχγθια» ηφηε φινη πξέπεη λα αιιάμνπλ γξήγνξα ζέζε.Έηζη απμάλνληαη νη γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ κε ηελ εθκάζεζε λένπ ιεμηινγίνπ ή εκπεδψλεηαη κε παηγληψδε ηξφπν 

παιαηφηεξν ιεμηιφγην, αθνχ είλαη γλσζηφ νηη κε ηελ επαλάιεςε παγηψλεηαη ε πξφηεξε 

γλψζε. 

Γξαζηεξηφηεηα 7:Παηρλίδη ξφισλ: Απηνζρεδηαζκφο- δηαθήκηζε. «Παξνπζηάζηε κηα 

ρηνπκνξηζηηθή δηαθήκηζε γηα έλα είδνο ςσκηνχ πνπ δελ παραίλεη». Οη ξφινη θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο νκάδεο. Υσξίδνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δπν κεγάιεο νκάδεο 6-8 αηφκσλ. Κάζε 

νκάδα δηαιέγεη επηρεηξήκαηα πνπ ζα πείζνπλ ηνπο ζεαηέο/αθξναηέο. Ζ νκάδα κε ηα 

πεηζηηθφηεξα επηρεηξήκαηα ληθάεη.Γισζζηθφο/επηθνηλσληαθφο ζηφρνο: εθθξάδσ θαη 

ππνζηεξίδσ ηελ άπνςή κνπ, ηεθκεξηψλσ κε επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά, ππνζηεξίδσ ηελ 

ηειηθή κνπ ζέζε. Παηδαγσγηθφο θαη δηδαθηηθφο ζηφρνο: καζαίλσ λα ζπκκεηέρσ ζε 

ζπδήηεζε κε επηρεηξήκαηα, λα παίξλσ θαη λα δίλσ ην ιφγν, λα δέρνκαη ή/θαη λα 

απνξξίπησ ζέζεηο θαη απφςεηο, ζεβφκελνο ηηο απφςεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ κνπ.  

Γξαζηεξηφηεηα 8: Ο θαζξέθηεο: ρσξηζκέλνη ζε δεπγάξηα, ν έλαο θνηηά ηνλ άιιν θαη 

ηνλ κηκείηαη, ηνπνζεηνχληαη αληηθξηζηά θαη κεηά παξάιιεια(Faure, &Lascar, 2001). Με 

ην ζήκα ηνπ εκςπρσηή νη εηθφλεο παγψλνπλ. Κάζε δεπγάξη γίλεηαη άγαικα θαη παίξλεη ην 

δηθφ ηνπ ζρήκα.Σα ππφινηπα δεπγάξηα ζρνιηάδνπλ θαη δίλνπλ έλαλ ηίηιν ζηα αγάικαηα. 

ηελ νινκέιεηα, θηηάρλνπκε εηθφλεο γηα θάζε δεπγάξη αγαικάησλ, πξνζζέηνληαο κηα λέα 

ηδέα ζε απηφ πνπ ν πξνεηπψζεθε. Έηζη κπνξνχκε λα ζπλζέζνπκε,ζηε ζπλέρεηα, θαη έλα 

νκαδηθφ ζελάξηνζε πξνθνξηθφ αιιά θαη ζε γξαπηφ ιφγν 

(γισζζηθφο/επηθνηλσληαθφο/δηδαθηηθφο ζηφρνο). 

 

Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ/παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ(δηαβάδσ, θαηαλνψ, αθνχσ, 

γξάθσ): δξαζηεξηφηεηεο, επί κέξνπο ζηφρνη 

 

Μνηξάδεηαη ζηηο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κηα ηζηνξία ζε θάξηεο. ε θάζε θάξηα 

αλαγξάθεηαη έλα θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο. Σν θάζε θνκκάηη απφ απηά επηιέγεηαη λα 

πεξηιακβάλεη ιέμεηο-θιεηδηά σο αθφξκεζε, κε ζηφρν ε θάζε νκάδα λα παξάμεη/ζπλζέζεη 

γξαπηψο έλα ζελάξην/θείκελν, λα πξνζπαζήζεη θαηφπηλ λα ην αθεγεζεί θαη ηέινο λα 

δξακαηνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ παξαιιαγή ηεο ίδηαο ηζηνξίαο: π.ρ. ην παξακχζη ε γνξγφλα 

θαη ν ςαξάο (Κνθίδνπ, 2011), ν Υάλζει θαη ε Γθξέηει, ε Πξηγθίπηζζα θαη ν βάηξαρνο. 

Δπηιέγνπκε ηζηνξίεο α) φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα γαιιηθά, αγγιηθά θιπ. πνπ 

γλσξίδνπλ β) πνπ βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ καο ζηφρσλ 

(ηηο πεξηζζφηεξεο ηηο γλσξίδνπλ άιισζηε θαη ζηα ειιεληθά) π.ρ. Γισζζηθφο/Γηδαθηηθφο 

ζηφρνο: γξάθσ έλα θείκελν θαη ην αθεγνχκαη ρξεζηκνπνηψληαο παξειζνληηθφ ρξφλν 

(έκθαζε δίλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή ΞΓ ζην λα μεθχγνπλ νη καζεηέο απφ ηε κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα θαη λα εθθξαζηνχλ ζηελ ΞΓ-αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά θιπ).Έλα Παξάδεηγκα: 
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Σν παξακχζη ε γνξγφλα θαη ν ςαξάο.Παηδαγσγηθφο ζηφρνο:Καηαλνψ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

ζπλεξγάδνκαη, αλαπηχζζσ ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ Άιιν, πηνζεηψ ζηάζεηο 

ελζπλαίζζεζεο, απνδνρήο. 

Φάζε πξψηε:Υσξηζκφο ζε νκάδεο 4-5 αηφκσλ Α.Β.Γ.Γ θιπ. Μνίξαζκα ησλ θαξηψλ. 

Γξαπηή ζχλζεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θάζε νκάδαο (ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δνζκέλεο ιέμεηο-

θιεηδηά ηεο θάξηαο). Φάζε δεχηεξε: Θεαηξηθή αλάγλσζε /Παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ζηηο 

άιιεο νκάδεο (Κνθίδνπ, 2005). Φάζε ηξίηε:Γξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θάζε 

νκάδαοκε ηε κνξθή δξακαηνπνηεκέλνπ δηαιφγνπ.πδήηεζε: πσο ππνδειψλεηαη  ε 

δηαθνξεηηθφηεηα κέζα απφ ηελ ηζηνξία (Κνθίδνπ, 2011).Φάζε ηέηαξηε:ε νκάδεο ησλ 

4-5: κε βάζε ηελ ηζηνξία/παξακχζη λα πξνηείλεηε άιιεο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο 

γξαπηνχ ιφγνπ γηα λα πάηε πην καθξηά (δεκηνπξγείζηε πνίεκα, θαιιίγξακκα 

(calligramme) ζθέηο, ηξαγνχδη, ρνξφδξακκα, γηγαληναθίζζα θιπ) (Κνθίδνπ, 2005; 

Cofidou, 2009).Οινκέιεηα, ζχλζεζε, ζπκπεξάζκαηα. 

 

πκπεξάζκαηα 

 
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ζέαηξν ζην ζρνιείν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

παηδαγσγηθφ κέζν θαη δηδαθηηθφ εξγαιείν (Κνθίδνπ, 2008), φρη κφλν ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ΞΓ αιιά θαη ζε άιια δηδαζθφκελα καζήκαηα, κέζα απφ δηδαθηηθά ζελάξηα, κεζαία θαη 

κεγάια ζρέδηα εξγαζίαο, ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη σο κεζνδνινγηθφ πξναπαηηνχκελν γηα 

ηε βησκαηηθή κάζεζε (Cofidou, 2009; Κνθίδνπ, 2011). Σα απνηειέζκαηα απφ 

επαλαιακβαλφκελα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγάλσζα πάλσ ζην Θέαηξν ζην 

ζρνιείν, ζην ΘΠ αιιά θαη ζε ζελάξηα δηδαζθαιίαο κε άμνλα ην ΘΠ θαη ηε 

δξακαηνπνίεζε, φπσο ην παξαπάλσ πξνηεηλφκελν, απνδείρηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 

εληππσζηαθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο γαιιηθήο νη νπνίνη α) απέθηεζαλ, θαηά 

θνηλή νκνινγία, λέεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο δσήο β) ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, 

ηφικεζαλ θαη ελέπιεμαλ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηε δξακαηνπνίεζε θιπ. ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο, κε εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη γηα ηνπο ίδηνπο (Κνθίδνπ, 

2010; Κνθίδνπ, 2013; Κνθίδνπ (επηκ.) 2015). Οη θαζεγεηέο γαιιηθήο, αθελφο 

κελαλαθάιπςαλ λέεο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζα απφ ην ζέαηξν, αθεηέξνπ δε 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη, ζην ηέινο ηεο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο,νη καζεηέοηνπο βειηηψλνληαη 

κε πεξηζζφηεξν γνξγνχο ξπζκνχο, απνθηψληαο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη παγηψλνληαο 

ζηάζεηο δσήο,δεδνκέλνπ φηηα) ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο 

γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηελ πξνθνξά 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ηθαλνί λα επηθνηλσλήζνπλ κε γάιινπο θαη γαιιφθσλνπο 

νκηιεηέο, β)αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη ελεξγνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο 

θαληαζία, ζπλδένληαο, ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ινγηθή κε ην ζπλαίζζεκα, 

πξάγκα πνπ απνηειεί θαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπο ηζνξξνπία, ηε 

δεκηνπξγία ζεηηθήο απηφ-εηθφλαο θαη πεξαηηέξσ απηφ –εθηίκεζήο ηνπο, γ) θαιιηεξγνχλ 

δεμηφηεηεο θνηλσληθέο, ηθαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε νκάδα, ιεηηνπξγίαο ζε πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο, αιιεινεθηίκεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο, δ) πάλσ απφ φια φκσο θαηνξζψλνπλ 

λα ζπλδέζνπλ ηελ εθκάζεζε ησλ γαιιηθψλ κε ηελ επράξηζηε εκπεηξία, κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη θπξίσο κε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο (Κνθίδνπ, 2013).  

Δπνκέλσο, ην Θέαηξν, σο εξγαιείν παξψζεζεο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη, ελ ηέιεη, 

ζηελ θαηλνηνκία είλαη ηθαλφ λα θαηαζηήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ ΞΓ πην βησκαηηθή θαη γη 

απηφ πην απνηειεζκαηηθή, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ελφο δεκφζηνπ ζρνιείνπ 

«αλνηρηνχ ζηελ θνηλσλία».Σν Θέαηξν θαηλνηνκεί, ςπραγσγεί θαη δηδάζθεη. 

Καηλνηνκψληαο, θηλεηνπνηεί θαη αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Γεκηνπξγψληαο, 
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θαηλνηνκεί αθνχ επηλνεί θαη παξάγεη ην «λέν» ζε έλα ζπλερψο αλαλεσλφκελν δηδαθηηθφ 

πεξηβάιινλ, πξνζαξκνδφκελν θάζε θνξά ζηηο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Σν «λέν» απηφ 

φκσο ζην Θέαηξν είλαη ηαπηφρξνλα θαη «κνλαδηθφ» αθνχ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ «εδψ 

θαη ηψξα» (hic et nunc). ηηο κέξεο καο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε, ε πξάμε ηεο 

«θάζαξζεο» ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπ Θεαηξηθνχ έξγνπ ζπληζηά, 

φρη απιά κηα βησκαηηθή θαηάζηαζε, αιιά κηα παηδεπηηθή δηαδηθαζία, έλα«κάζεκα ςπρήο» 

θαη κάζεκα δσήο γηα ηνπο καζεηέο καο. 

Φχιιν εξγαζίαο 

Καηνλνκάζηε ηε ζεαηξηθή ηερληθή ή ην ζεαηξηθφ παηρλίδη πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ηχπν 

απφ ηα παξαθάησ είδε ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ(εξγαζία ζε νκάδεο ησλ 2, θαηφπηλ ησλ 4-5): 

Παηρλίδηα 

επαηζζεηνπνίεζεο/ραιάξσζεο/εηνηκφηεηαο:………………………………………… 

Παηρλίδηα  ιεθηηθήο αιιειεπίδξαζεο: ιεθηηθέο πξάμεηο, ιεμηιφγην: 

…………………………… 

Παηρλίδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο: ζρέζεηο 

ζπκκεηέρνληνο/εκςπρσηή, 

καζεηή/δαζθάινπ:……………………………………………………… 

Παηρλίδηα βειηίσζεο απηφ-ζπλαηζζήκαηνο, απηναληίιεςεο θαη ελζπλαίζζεζεο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο:………………………………………………………………………………

……… 

Παηρλίδηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο: κείσζε ηεο αληηπαιφηεηαο (δηαθνξεηηθφηεηα-

ζεμηζκφο-

ξαηζηζκφο)………………………………………………………………………………… 

Με πνηνλ ηξφπν θαη κε πνηα γισζζηθά κέζα αλαδεηθλχεηαη  ε δηαθνξεηηθφηεηα κέζα 

απφ ηελ ηζηνξίαηεο γνξγφλαο θαη ηνπ 

ςαξά;……………………………………………………………. 

Φαληαζηείηε ηνπιάρηζηνλ δπν-ηξείο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

κπνξνχζε λα είρε 

ηειεηψζεηεηζηνξία…………………………………………………………………………

…... 

Γξακαηνπνηείζηε ηελ θαζεκία απφ απηέο ηηο εθδνρέο, κε ηελ ηερληθή ηεο «παγσκέλεο 

εηθφλαο», ηεο παληνκίκαο, ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ θιπ. 

Βξείηε νκνηφηεηεο/δηαθνξέο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο ηζηνξίαο/ηνπ παξακπζηνχ 

κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεαηξηθέο 

ηερληθέο………………………………………………………………… 

ε νκάδεο ησλ 4-5, κε βάζε ηελ ηζηνξία/ην παξακχζη λα πξνηείλεηε άιιεο θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα πάηε πην καθξηά (δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ηερληθέο, 

ηξφπνπο πξνζέγγηζεο) 

………………………………………………………………………………………… 

Αμηνιφγεζε: Μεηά απφ ηελ  επαθή ζαο κε ην ΘΠ  θαη κε άιιεο ζεαηξηθέο πξαθηηθέο, 

πξνζπαζείζηε λα δηαθξίλεηε, ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ:   

α) ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο πνπ απνθηήζαηε σο ζπκκεηέρνληεο (Πίλαθαο 1)β) 

κε βάζε ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο,λα ζπλζέζεηε ην πξνθίι ηνπ θαηλνηφκνπ θαη 

δεκηνπξγηθνχ εκςπρσηή/εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ θαη 

λα αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο (ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα).  

Πίλαθαο 1. Γλψζεηο, ηθαλφηεηεο ζηάζεηο ηνπ επηκνξθ/λνπ 
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Γλψζεηο Ηθαλφηεηεο   ηάζεηο 

παξνπζηάδεη αλαιχεη ζπλεξγάδεηαη 

………………… ……………. ………………….. 
   

10 8 5 
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Πεξίιεςε 

Αυτϐ το ϊρθρο παρουςιϊζει πώσ ο γραμματιςμϐσ ςτην κινοϑμενη εικϐνα 
χρηςιμοποιόθηκε για τη διδαςκαλύα των αγγλικών ςε ϋνα ελληνικϐ δημϐςιο 
γυμνϊςιο. Μελετϊει την ομαδικό εργαςύα τριών μαθητών που υλοπούηςαν ϋνα 
πρϐγραμμα δημιουργύασ κινοϑμενησ εικϐνασ που περιελϊμβανε την ανϊλυςη και τη 
δημιουργύα βύντεο, και δεύχνει πώσ ϋμαθαν την κινηματογραφικό γλώςςα και 
ανϋπτυξαν την αντύςτοιχη μεταγλώςςα ςτα αγγλικϊ, και πώσ η διαμεςολϊβηςη τησ 
μητρικόσ τουσ γλώςςασ ςυνϋβαλε ςε αυτϐ. Σο πρϐγραμμα υλοποιόθηκε ωσ μελϋτη 
περύπτωςησ ςε μύα τϊξη ϐπου η καθηγότρια όταν και ερευνότρια, το ερευνητικϐ 
υλικϐ αποτελοϑνταν απϐ τισ γραπτϋσ εργαςύεσ των μαθητών ςτην τϊξη και ςτο 
ςπύτι, απϐ το ημερολϐγιο παρατόρηςησ τησ ερευνότριασ, απϐ το ερωτηματολϐγιο 
τησ ϋναρξησ του προγρϊμματοσ, απϐ τισ τελικϋσ ςυνεντεϑξεισ των ομϊδων-ςτϐχων, 
και απϐ τα ύδια τα παραγϐμενα βύντεο, και αναλϑθηκε με τη μϋθοδο τησ ανϊλυςησ 
λϐγου, με ςκοπϐ να εξετϊςει πώσ ο γραμματιςμϐσ ςτην κινοϑμενη εικϐνα μπορεύ να 
ςυμβϊλλει ςτην εκμϊθηςη μύασ ξϋνησ γλώςςασ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: εκμϊθηςη αγγλικόσ γλώςςασ, γραμματιςμϐσ ςτην κινοϑμενη εικϐνα, 
διαμεςολϊβηςη, κινηματογραφικό γλώςςα, κινηματογραφικό μεταγλώςςα  

Δηζαγσγή 

ϑμφωνα με τη διεθνό ϋρευνα που ϋχει διεξαχθεύ ϋωσ ςόμερα (Bazalgette et al., 2000; 
Reid et al., 2002; Buckingham, 2003; Burn and Parker, 2003; Goodman, 2003; Burn and 
Leach, 2004; Benyahia, 2007; Burn and Durran, 2006; 2007; Potter, 2010) ο «γραμματιςμϐσ 
ςτην κινοϑμενη εικϐνα» ϋχει ειςαχθεύ και διδαχθεύ κυρύωσ ςτη μητρικό γλώςςα των 
μαθητών. την Ελλϊδα, ϐπου ο γραμματιςμϐσ αυτϐσ και η δημιουργύα ψηφιακοϑ βύντεο για 
εκπαιδευτικοϑσ ςκοποϑσ βρύςκονται ακϐμη ςε αρχικϐ ςτϊδιο, αποτϋλεςε πρϐκληςη και εύχε 
ξεχωριςτϐ ερευνητικϐ ενδιαφϋρον η υλοπούηςη εργαςιών κινοϑμενησ εικϐνασ με μαθητϋσ 
γυμναςύου ςτα πλαύςια τησ διδαςκαλύασ τησ αγγλικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ. Η ϋρευνα διεξόχθη 
ςτα πλαύςια τησ διδακτορικόσ μου διατριβόσ κατϐπιν γραπτόσ ςυναύνεςησ των 
ςυμμετεχϐντων μαθητών και των γονϋων και κηδεμϐνων τουσ, και ϋγκριςησ του τϐτε 
Παιδαγωγικοϑ Ινςτιτοϑτου και του αρμϐδιου τμόματοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ. Σο μϋροσ 
τησ ϋρευνασ που παρουςιϊζεται εδώ εςτύαζε ςτη χρόςη και αφομούωςη τησ αγγλικόσ 
κινηματογραφικόσ γλώςςασ για τη δημιουργύα των μαθητικών πολυτροπικών κειμϋνων που 
απευθϑνονταν τϐςο ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ϐςο και ςε ϊλλουσ ςυνομηλύκουσ τουσ ςτο 
YouTube, ϐπου ανϋβαςαν τα τρϋιλϋρ τουσ, και ςτην ανϊπτυξη τησ κινηματογραφικόσ 
μεταγλώςςασ ςτα αγγλικϊ, καθώσ επύςησ και ςτη χρόςη των αγγλικών ωσ γλώςςασ 
επικοινωνύασ κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςόσ του προγρϊμματοσ. Δεδομϋνου του ϐτι η 
αγγλικό εύναι μύα παγκϐςμια γλώςςα και τα περιςςϐτερα μιντιακϊ κεύμενα ςτα οπούα 
εκτύθενται οι μαθητϋσ εύναι αγγλικϊ, η ειςαγωγό του γραμματιςμοϑ ςτην κινοϑμενη εικϐνα 
ςτην ξενϐγλωςςη τϊξη μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ ϋνα μϋςο βοόθειασ προσ τουσ μαθητϋσ για 
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την εκμϊθηςη τησ γλώςςασ αυτόσ ενώ παρϊλληλα αξιοποιοϑν γνώςεισ που ϋχουν όδη 
αποκτόςει εκτϐσ ςχολεύου. 

Ξεκινώντασ, χρηςιμοποιόθηκε το πολιτιςμικϐ-ςημειωτικϐ μοντϋλο του μιντιακοϑ 
γραμματιςμοϑ των Burn και Durran (2007) με τα τρύα C (the 3-Cs model), απϐ τα αρχικϊ 
των αγγλικών ϐρων cultural (πολιτιςμικϐσ), critical (κριτικϐσ) και creative (δημιουργικϐσ).  
Αυτϋσ οι τρεισ κοινωνικϋσ λειτουργύεσ χαρακτηρύζουν ϋνα ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα 
μιντιακοϑ γραμματιςμοϑ και μιασ που η λειτουργύα που ςχετύζεται με την ϋρευνϊ μου εύναι η 
κριτικό, πρϋπει να αναφϋρουμε ϐτι μϋςω αυτόσ οι μαθητϋσ κρύνουν τα μιντιακϊ κεύμενα και 
χρηςιμοποιοϑν αυτϐ το γραμματιςμϐ ωσ μϋςο ϋκφραςησ. Παρϊλληλα, η πολιτιςμικό θεωρύα 
του Bourdieu (1984) ϋπαιξε ςημαντικϐ ρϐλο ςτο ςχεδιαςμϐ του προγρϊμματοσ και ςτην 
προςϋγγιςη των ερευνητικών μου  ςτοιχεύων. Η ϋννοια του «πολιτιςμικοϑ κεφαλαύου» 
αναφϋρεται ςτη γνώςη και την εμπειρύα που φϋρει κανεύσ μϋςα του, ωσ αποτϋλεςμα του 
οικογενειακοϑ του περιβϊλλοντοσ, των ακαδημαώκών του ςπουδών ό και των δϑο. Η 
κατανϊλωςη πολιτιςμικών αγαθών, ϐχι μϐνο προώϐντων, αλλϊ επύςησ η ςυμμετοχό ςε 
δραςτηριϐτητεσ και η παρακολοϑθηςη θεαμϊτων, εξαρτώνται απϐ το πολιτιςμικϐ κεφϊλαιο 
κϊποιου και ςυμβϊλλουν ςτον εμπλουτιςμϐ του. Επιπλϋον, το κληρονομημϋνο πολιτιςμικϐ 
κεφϊλαιο ςυμβϊλλει ςτην κατανϐηςη  και αφομούωςη τησ ακαδημαώκόσ γνώςησ. ήταν αυτϐ 
το πολιτιςμικϐ κεφϊλαιο που αποκτόθηκε εκτϐσ ςχολεύου αναπτϑςςεται και 
ςυςτηματοποιεύται ςτο επύςημο εκπαιδευτικϐ περιβϊλλον, μετατρϋπεται ςε «ακαδημαώκϐ 
κεφϊλαιο» (Bourdieu, 1984). Επιπλϋον, οι Askegaard και Kjeldgaard (2006) αναφϋρονται 
ςτο φαινϐμενο τησ «glocalization» ό «παντοπικοπούηςησ», ϐπωσ αποδύδεται ςτα ελληνικϊ, 
ωσ ϋνα ςυγκεραςμϐ των παγκϐςμιων επιρροών και πρακτικών τησ αγορϊσ με τισ τοπικϋσ, οι 
οπούεσ χαρακτηρύζουν κυρύωσ την κουλτοϑρα και τισ καταναλωτικϋσ ςυνόθειεσ των νϋων. 
Επομϋνωσ, οι νϋοι που τεύνουν να καταναλώνουν «glocal» (Askegaard and Kjeldgaard, 2006) 
ό «παντοπικϊ» αγαθϊ ςυμβϊλλουν και ςυμμετϋχουν επύςησ ςτην παραγωγό τουσ, ϐπωσ 
φαύνεται ςτο παρακϊτω πρϐγραμμα γραμματιςμοϑ ςτην κινοϑμενη εικϐνα. 

ήςον αφορϊ ςτισ παιδαγωγικϋσ θεωρύεσ, χρηςιμοποιόθηκαν αρχικϊ οι ιδϋεσ του Ρώςου 
ψυχολϐγου Vygotsky. Ο Vygotsky αναφϋρεται ςτισ «αυθϐρμητεσ ϋννοιεσ» (Vygotsky, 1978) 
που αναπτϑςςουν τα παιδιϊ με τρϐπο ανεπύςημο, εκτϐσ ςχολεύου. Με αυτϋσ προςϋρχονται 
ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον και τισ μετατρϋπουν ςε «επιςτημονικϋσ ϋννοιεσ» (Vygotsky, 1978) 
χϊρη ςτην παρϋμβαςη τησ επύςημησ εκπαύδευςησ. Ο ύδιοσ τονύζει επύςησ τη ςημαςύα του 
«παιχνιδιοϑ» (Vygotsky, 1978) ωσ μύα καλό πρακτικό μϊθηςησ διϐτι τα παιδιϊ μαθαύνουν 
πρακτικϊ, μϋςα απϐ τον αυτοςχεδιαςμϐ και τη μϋθοδο δοκιμόσ-και-λϊθουσ. Σϋλοσ, 
αναπτϑςςει την ϋννοια τησ ςκαλωςιϊσ ςτη γνώςη, βϊςει τησ οπούασ οι μαθητϋσ 
προςϋρχονται ςτην τϊξη με όδη αποκτημϋνεσ γνώςεισ και οι καθηγητϋσ οφεύλουν να 
εργϊζονται μϋςα ςτα πλαύςια τησ «Ζώνησ Επικεύμενησ Ανϊπτυξησ (Ζ.Ε.Α.)» (Vygotsky, 1978) 
του κϊθε μαθητό ϋτςι ώςτε τα παιδιϊ να κϊνουν ϋνα βόμα μπροςτϊ και να προοδεϑουν 
βαθμιαύα ανϊλογα με τισ ικανϐτητϋσ τουσ και ϋτςι, οι νϋεσ γνώςεισ μποροϑν να αποκτηθοϑν 
και να αφομοιωθοϑν εϑκολα αφοϑ αποτελοϑν το επϐμενο βόμα ςτη γνωςτικό διαδικαςύα 
ενϐσ μαθητό. ήςον αφορϊ ςτην εκμϊθηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ, χρηςιμοποιόθηκε η ϋννοια 
τησ «διαμεςολϊβηςησ» τησ Dendrinos (2006) ωσ τεχνικό εκμϊθηςησ τησ ξϋνησ γλώςςασ 
χρηςιμοποιώντασ πληροφορύεσ απϐ αυθεντικϐ υλικϐ ςτη μητρικό γλώςςα κϊποιου, ο 
οπούοσ καλεύται να δρϊςει ωσ διαμεςολαβητόσ με ςκοπϐ να μεταδώςει ςτην ξϋνη γλώςςα 
ϋνα μόνυμα με πληροφορύεσ που λαμβϊνει ςτη μητρικό του γλώςςα. Αυτό η τεχνικό 
χρηςιμοποιεύται ςτο Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ, απϐ ϐπου ξεκύνηςε ωσ τρϐποσ 
αξιολϐγηςησ τησ γλωςςομϊθειασ των υποψηφύων, και ςταδιακϊ εξαπλώνεται και ςτα 
υπϐλοιπα περιβϊλλοντα τησ εκμϊθηςησ ξϋνων γλωςςών.   
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Αλάιπζε εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ 

Μέζνδνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ 

Σο ερευνητικϐ πρϐγραμμα αποτελεύ μύα μελϋτη περύπτωςησ που υλοποιόθηκε για τρεισ 
μόνεσ ωσ μύα επιπλϋον διδακτικό δραςτηριϐτητα μϋςα ςτα πλαύςια του μαθόματοσ των 
αγγλικών, ςτο προχωρημϋνο τμόμα τησ δευτϋρασ τϊξησ ενϐσ δημοςύου γυμναςύου του 
Πειραιϊ. Σο τμόμα αποτελοϑνταν απϐ δώδεκα μαθητϋσ και μαθότριεσ με επύπεδο 
γλωςςομϊθειασ «Β1 Ανεξϊρτητοσ Φρόςτησ», ςϑμφωνα με το Κοινϐ Ευρωπαώκϐ Πλαύςιο 
Αναφορϊσ για τισ Γλώςςεσ (Council of Europe, 2009), και η καθηγότρια εύχε το διπλϐ ρϐλο 
τησ διδϊςκουςασ και ερευνότριασ. Καθϐτι οι ςυγκεκριμϋνοι μαθητϋσ δοϑλευαν για πρώτη 
φορϊ πϊνω ςε ϋνα πρϐγραμμα γραμματιςμοϑ κινοϑμενησ εικϐνασ, και ςυγκεκριμϋνα 
κινηματογραφικοϑ γραμματιςμοϑ, διδϊχτηκαν αρχικϊ τη γλώςςα και τη γραμματικό του 
κινηματογρϊφου, και αφοϑ εύδαν την ταινύα «Ο Ωρχοντασ των Δαχτυλιδιών: Η υντροφιϊ 
του Δαχτυλιδιοϑ» (Jackson, 2001), την οπούα οι ύδιοι επϋλεξαν απϐ μύα λύςτα, χωρύςτηκαν ςε 
ομϊδεσ των τριών ατϐμων και ανϋλυςαν απϐ ϋναν χαρακτόρα τησ ταινύασ που επϋλεξε κϊθε 
ομϊδα. Σο προώϐν τησ ανϊλυςησ όταν μύα παρουςύαςη ςε μορφό PowerPoint η οπούα ϋγινε 
ςτην τϊξη. Μετϊ την ανϊλυςη, οι ομϊδεσ ξεκύνηςαν το ςτϊδιο τησ παραγωγόσ ενϐσ τρϋιλερ 
που παρουςύαζε τον αντύςτοιχο χαρακτόρα. Μετϊ την ολοκλόρωςη του ςταδύου 
παραγωγόσ, οι μαθητϋσ κλόθηκαν να αιτιολογόςουν γραπτώσ τισ επιλογϋσ τουσ. 

Σα ςτοιχεύα που ςυλλϋχτηκαν αποτελοϑνταν απϐ τα γραπτϊ και οπτικοακουςτικϊ 
κεύμενα των ςυμμετεχϐντων, απϐ το ημερολϐγιο παρατόρηςόσ μου και απϐ τισ 
ημιδομημϋνεσ ςυνεντεϑξεισ των ομϊδων-ςτϐχων. Σα ςτοιχεύα που χρηςιμοποιόθηκαν προσ 
ανϊλυςη εδώ προϋρχονται απϐ μύα ομϊδα τριών μαθητών, οι οπούοι αςχολόθηκαν με το 
χαρακτόρα του Ωραγκορν, ενϐσ απϐ τουσ κεντρικοϑσ όρωεσ τησ ταινύασ. Η δουλειϊ αυτών 
των μαθητών καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ όταν αντιπροςωπευτικό του 
τμόματϐσ τουσ καθϐτι όταν μύα πολυδιϊςτατη ομϊδα, αποτελοϑμενη απϐ μϋλη με ποικύλα 
επύπεδα γνώςησ και κινότρου, τησ οπούασ το τρϋιλερ όταν αρκετϊ ςϑνθετο αν και αυτϐ όταν 
το πρώτο πρϐγραμμα δημιουργύασ κινοϑμενησ εικϐνασ ςτο οπούο ςυμμετεύχαν. Μϋςω τησ 
ανϊλυςησ του χαρακτόρα και τησ δημιουργύασ του τρϋιλϋρ τουσ οι τρεισ μαθητϋσ 
αποκϊλυψαν το πολιτιςμικϐ τουσ κεφϊλαιο (Bourdieu, 1984) και την όδη αποκτηθεύςα 
γλωςςικό τουσ γνώςη ενώ παρϊλληλα διδϊςκονταν νϋεσ ϋννοιεσ, και μϋςω τησ 
διαμεςολϊβηςησ (Dendrinos, 2006), ανακϊλυψαν ϋναν νϋο τρϐπο εκμϊθηςησ τησ ξϋνησ 
γλώςςασ. 

ήςον αφορϊ ςτη μϋθοδο ανϊλυςησ των ερευνητικών ςτοιχεύων, χρηςιμοποιόθηκε η 
ανϊλυςη λϐγου ςϑμφωνα με την προςϋγγιςη του Gee (1999), ο οπούοσ υποςτηρύζει ϐτι τα 
νοόματα τϐςο του γραπτοϑ ϐςο και του προφορικοϑ λϐγου εύναι «προςαρμϐςιμα», δηλαδό 
εξαρτώνται απϐ την περύςταςη κατϊ την οπούα δημιουργοϑνται και ακολουθοϑνται απϐ 
ςυγκεκριμϋνα υπονοοϑμενα ςε κϊθε περύπτωςη. Επομϋνωσ, οι ύδιεσ λϋξεισ μποροϑν να 
ερμηνευτοϑν διαφορετικϊ ςε διαφορετικϋσ περιςτϊςεισ. Επιπλϋον, τα εκφραζϐμενα 
μηνϑματα εξαρτώνται επύςησ απϐ το πολιτιςμικϐ  πλαύςιο και τισ ςχϋςεισ, τισ αξύεσ και τισ 
αρχϋσ που το διϋπουν. Οι «θεςμού» (Gee, 1999; Fairclough, 1995) παύζουν ακϐμη ςημαντικϐ 
ρϐλο ςτην ανϊλυςη λϐγου, καθώσ αυτού ςυνόθωσ θϋτουν τα πλαύςια ςε μύα κοινωνύα και 
μϋςα ςε αυτϊ τα πλαύςια παρϊγεται ο λϐγοσ με ςκοπϐ να απευθυνθεύ ςε ϋναν ό 
περιςςϐτερουσ ακροατϋσ και να μεταδώςει ϋνα μόνυμα. 

Ζ θξηηηθή ιεηηνπξγία  

Κηλεκαηνγξαθηθή γιψζζα θαη κεηαγιψζζα 

Απϐ την αρχό του προγρϊμματοσ φϊνηκε ϐτι οι ςυμμετϋχοντεσ γνώριζαν όδη και ςτην 
ξϋνη γλώςςα αρκετοϑσ ϐρουσ τησ κινηματογραφικόσ γλώςςασ, αποτϋλεςμα τησ ανεπύςημησ 
γνώςησ που εύχαν αποκτόςει εκτϐσ ςχολεύου (Buckingham, 2003; Burn and Durran, 2007) 
μϋςω τησ επαφόσ τουσ με την «παντοπικό» (Askegaard and Kjeldgaard, 2006) ποπ 
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κουλτοϑρα και την μϊθηςη μεταξϑ ομοτύμων. Αυτό η γνώςη, την οπούα μποροϑςαν και να 
κατηγοριοποιόςουν,  αποτελοϑςε το «πολιτιςμικϐ τουσ κεφϊλαιο» (Bourdieu, 1984). Ακϐμη 
και αν δεν γνώριζαν τον ϐρο « film genre» («εύδοσ ταινύασ»), αλλϊ την απλοϑςτερη και πιο 
ανεπύςημη εκδοχό του «kind of film», μποροϑςαν να ονομϊςουν εύδη ταινιών και να τα 
επεξηγόςουν με παραδεύγματα ςυγκεκριμϋνων ταινιών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο 
ερωτηματολϐγιο που ςυμπλόρωςαν οι ςυμμετϋχοντεσ κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ 
ςχετικϊ με τη γνώςη τουσ ςτα μύντια και τον κινηματογρϊφο, ανϋφεραν εύδη ταινιών ϐπωσ 
«adventures» («περιπϋτειεσ»), «comedies» («κωμωδύεσ»), «thrillers» («θρύλερ»), «science 
fiction» («επιςτημονικόσ φανταςύασ»), «animation» («κινοϑμενα ςχϋδια») και «historical 
films» («ιςτορικϋσ ταινύεσ»). Επύςησ, ϐπωσ αναφϋρεται ςτο ερευνητικϐ ημερολϐγιϐ μου, 
αφοϑ ςυζητόθηκε αναλυτικϊ ςτην ολομϋλεια η ϋννοια του «film genre», ζητόθηκε απϐ τουσ 
μαθητϋσ να κατηγοριοποιόςουν το πρώτο μϋροσ του «Ωρχοντα των Δαχτυλιδιών» που 
αναλϑθηκε κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ και  ϐλοι ςυμφώνηςαν ςτο «action and 
adventure film» («ταινύα δρϊςησ και περιπϋτεια»), ενώ ϋνασ μαθητόσ μύληςε και για «fantasy 
film because of its mythological elements» («ταινύα φανταςύασ λϐγω των μυθολογικών τησ 
ςτοιχεύων»). Η αιτιολϐγηςη τησ κρύςησ του και η αναφορϊ ςτα μυθολογικϊ ςτοιχεύα 
αποτελοϑν απϐδειξη ϐτι οι μαθητϋσ εύχαν επύγνωςη των χαρακτηριςτικών κϊθε κατηγορύασ 
ταινύασ και ωσ θεατϋσ εύχαν ςυγκεκριμϋνεσ προςδοκύεσ απϐ καθϋνα απϐ αυτϊ. Ϋταν 
ςυνειδητοποιημϋνοι και ενεργού θεατϋσ, οι οπούοι εύχαν τισ προτιμόςεισ τουσ και μποροϑςαν 
να κρύνουν τισ ταινύεσ βϊςη του γοϑςτου τουσ (Buckingham, 2003). 

Καθώσ ςυνεχύςαμε με το κινηματογραφικϐ λεξιλϐγιο και γραμματικό, παρουςιϊςτηκαν 
ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ διϊφορεσ ϋννοιεσ, πολλϋσ απϐ τισ οπούεσ οι μαθητϋσ γνώριζαν όδη 
μϋςω τησ επαφόσ τουσ με την παντοπικό ποπ κουλτοϑρα, κυρύωσ μϋςω των Μ.Μ.Ε. και τησ 
επαφόσ με τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ, και η γνώςη τουσ δεν αποτελοϑςε προώϐν επύςημησ 
διδαςκαλύασ. Επομϋνωσ, ςκοπϐσ του προγρϊμματοσ ςε αυτϐ το ςτϊδιο όταν η ειςαγωγό των 
κινηματογραφικών ϐρων και εννοιών ςτουσ μαθητϋσ με ϋνα πιο ςυςτηματικϐ τρϐπο που θα 
περιελϊμβανε τον οριςμϐ τησ κϊθε ϋννοιασ, την επεξόγηςό τησ με παραδεύγματα απϐ 
δημοφιλεύσ ταινύεσ που τουσ όταν γνωςτϋσ και μύα ςυνοδευτικό εικϐνα ώςτε να 
διευκολυνθοϑν οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην αφομούωςη των εννοιών. ϑμφωνα με τον Vygotsky 
(1978), οι μαθητϋσ που εύχαν αποκτόςει τισ λεγϐμενεσ «αυθϐρμητεσ» ϋννοιεσ εκτϐσ 
ςχολεύου, θα αποκτοϑςαν τώρα τισ αντύςτοιχεσ «επιςτημονικϋσ» ϋννοιεσ με την παρϋμβαςη 
τησ επύςημησ εκπαύδευςησ. υνεπώσ, ο ρϐλοσ τησ καθηγότριασ όταν να προςφϋρει ςτουσ 
μαθητϋσ μύα πιο οργανωμϋνη και βαθϑτερη κατανϐηςη των εννοιών ςε ςχϋςη με τον 
κοινωνικϐ τουσ περύγυρο και να χρηςιμοποιόςει παραδεύγματα που προϋρχονταν απϐ το 
κοινωνικϐ περιβϊλλον και απϐ την τοπικό και παγκϐςμια ποπ κουλτοϑρα που τουσ όταν 
οικεύα. ήπωσ αποδεύχθηκε επύςησ, κϊποιεσ απϐ τισ ϋννοιεσ που όταν όδη γνωςτϋσ ςτουσ 
μαθητϋσ απϐ το μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ με τη μορφό των επιςτημονικών εννοιών 
χρηςιμοποιόθηκαν με ϊνεςη απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. Ϊνασ ϊλλοσ παρϊγοντασ που 
ςυνϋβαλε ςτην καλϑτερη κατανϐηςη των εννοιών όταν η μετϊφραςη των εντελώσ νϋων ό 
πιο πολϑπλοκων εννοιών ςτη μητρικό τουσ γλώςςα, την ελληνικό. Αφοϑ οι μαθητϋσ εύχαν 
κατανοόςει πλόρωσ τισ ϋννοιεσ ςτη μητρικό τουσ γλώςςα, μποροϑςαν ϋπειτα να τισ 
χρηςιμοποιόςουν πιο εϑκολα ςτα αγγλικϊ.  

Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε ϐτι ϐταν ςε ϋναν πύνακα με τα χαρακτηριςτικϊ των τριών 
παραπϊνω κινηματογραφικών ειδών οι μαθητϋσ κλόθηκαν να δουλϋψουν ςε ζευγϊρια και 
να ςυμπληρώςουν τα διϊφορα πεδύα, τα «iconography» («εικονογραφύα») και «typical 
characters» (τυπικού χαρακτόρεσ») ςυμπληρώθηκαν κατϊλληλα, αποδεικνϑοντασ την πλόρη 
κατανϐηςη των εννοιών αυτών απϐ τουσ μαθητϋσ, ενώ το πεδύο «typical narratives» 
(«τυπικϋσ αφηγηματικϋσ τεχνικϋσ») όταν αυτϐ που τουσ δυςκϐλεψε για αυτϐ και 
περιορύςτηκαν ςε ςυγκεκριμϋνα γεγονϐτα («many battles», «conflicts», «wars») και ϐχι ςε 
ςειρϊ γεγονϐτων. Η ϋννοια τησ αφηγηματικόσ τεχνικόσ όταν παντελώσ νϋα ςτουσ μαθητϋσ 
που χρειϊςτηκαν χρϐνο για να την αφομοιώςουν κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ. 
χετικϊ προβληματικό όταν και η προςϋγγιςη τησ ϋννοιασ του «θϋματοσ» απϐ τουσ μαθητϋσ, 
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οι οπούοι ενώ τη γνώριζαν απϐ το μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ, δυςκολεϑτηκαν να την 
εφαρμϐςουν ςτισ ταινύεσ και ϐταν τουσ ζητόθηκε να αναφϋρουν τα θϋματα που 
πραγματεϑονται τα ςυγκεκριμϋνα εύδη ταινιών, οι δϑο ςτουσ τρεισ αναφϋρθηκαν ςε 
χαρακτηριςτικϊ τησ πλοκόσ ϐπωσ «action, adventure» («δρϊςη, περιπϋτεια») και ϐχι ςτα 
βαθϑτερα νοόματα αυτών των κινηματογραφικών ειδών. Ο τρύτοσ τησ ομϊδασ αναφϋρθηκε, 
ϐμωσ, ςε «war, pride and love» («πϐλεμο, περηφϊνια και αγϊπη»). Οι διαφορετικϋσ 
προςεγγύςεισ απϐ μαθητϋσ τησ ύδιασ τϊξησ μασ δεύχνουν ϐτι η ϋννοια του θϋματοσ εύναι πιο 
ςϑνθετη και ϐχι τϐςο προφανόσ, οπϐτε απαιτεύ και μύα βαθϑτερη κριτικό αντύληψη εκ 
μϋρουσ των μαθητών για την κατανϐηςη και αφομούωςό τησ. 

Η αναλυτικϐτερη ςυζότηςη των κινηματογραφικών ειδών που ακολοϑθηςε ςτην 
ολομϋλεια, ςυνϋβαλε ςτη βαθϑτερη κατανϐηςη των ςχετικών κινηματογραφικών εννοιών, 
γεγονϐσ που αποδεικνϑεται απϐ τισ παραγρϊφουσ που ϋγραψαν οι μαθητϋσ ωσ εργαςύα ςτο 
ςπύτι, μύα για καθϋνα απϐ τα κινηματογραφικϊ εύδη υπϐ ςυζότηςη. ε αυτϋσ, μύληςαν για τισ 
κατηγορύεσ των ταινιών ωσ ςϑνολα και ϐχι μϐνο για ςυγκεκριμϋνεσ ταινύεσ και κατϊφεραν 
να αναπτϑξουν την κινηματογραφικό τουσ μεταγλώςςα. Θα μποροϑςαμε να ποϑμε, λοιπϐν, 
ϐτι ϋκαναν ϋνα βόμα μπροςτϊ μϋςα ςτη Ζώνη τησ Επικεύμενησ Ανϊπτυξησ τουσ (Vygotsky, 
1978) και κατϊφεραν να κατακτόςουν ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ τη γνώςη των αντύςτοιχων 
επιςτημονικών εννοιών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϋνασ απϐ τουσ μαθητϋσ ϋγραψε ανϊμεςα ςτα 
ϊλλα ςχετικϊ με τισ περιπϋτειεσ και τισ ταινύεσ δρϊςησ: «In adventure films, […] the 
filmmakers want to create tension for the audience who is ‘burning’ from anxiety to see what 
is going to happen in the end. […] In action films, there is a fight between the good and the 
evil and usually the fight takes place because there is an arrested man that the good wants to 
save. This happens because the creators want to put the good in defense as the audience 
likes it» («τισ περιπϋτειεσ […] οι κινηματογραφιςτϋσ θϋλουν να δημιουργόςουν ϋνταςη για 
το κοινϐ που ‘καύγεται’ απϐ αγωνύα να δει τι πρϐκειται να ςυμβεύ ςτο τϋλοσ. […] τισ ταινύεσ 
δρϊςησ, υπϊρχει μϊχη μεταξϑ του καλοϑ και του κακοϑ και ςυνόθωσ η μϊχη λαμβϊνει χώρα 
επειδό υπϊρχει ϋνασ ϊντρασ που ϋχει ςυλληφθεύ, τον οπούο ο καλϐσ θϋλει να ςώςει. Αυτϐ 
ςυμβαύνει διϐτι οι δημιουργού θϋλουν να θϋςουν τον καλϐ ςε ϊμυνα καθώσ αυτϐ αρϋςει ςτο 
κοινϐ») [δικό μου μετϊφραςη απϐ τα αγγλικϊ]. 

ήπωσ φαύνεται, δεδομϋνου του ϐτι ϋωσ τη ςτιγμό εκεύνη ο ςυγκεκριμϋνοσ μαθητόσ εύχε 
βρεθεύ ςτη θϋςη του θεατό, ανϋλυςε τα κινηματογραφικϊ εύδη απϐ αυτό την οπτικό γωνύα, 
δύνοντασ ϋμφαςη ςτην επύδραςη τησ αφηγηματικόσ τϋχνησ ςτο κοινϐ. Παρϊλληλα, ωσ 
ςυνειδητοποιημϋνοσ θεατόσ, ςκϋφτηκε κριτικϊ ςχετικϊ με την αφηγηματικό τϋχνη κϊθε 
κινηματογραφικοϑ εύδουσ και ςυνϋδεςε το ςκοπϐ των κινηματογραφιςτών με τισ 
προςδοκύεσ και τισ προτιμόςεισ των θεατών. Εξϋφραςε επύςησ τη διαπύςτωςό του ϐτι οι 
κινηματογραφιςτϋσ ςυνόθωσ λαμβϊνουν υπϐψη τουσ αυτϐ που θϋλουν και προςδοκοϑν να 
δουν οι θεατϋσ, επικεντρώνοντασ ϋτςι το ενδιαφϋρον του ςτον τρϐπο με τον οπούο οι 
δημιουργού ταινιών απευθϑνονται ςτο κοινϐ τουσ, ό ςϑμφωνα με τουσ Burn και Parker 
(2003), ςτην «προςανατολιςτικό λειτουργύα» ενϐσ μιντιακοϑ κειμϋνου, και ςτην προκειμϋνη 
περύπτωςη μύασ ταινύασ. 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊςτηκαν με τη χρόςη οπτικών μϋςων και αναλϑθηκαν ςτην 
ολομϋλεια τϐςο η αφηγηματικό δομό μύασ ταινύασ ϐςο και οι ϐροι τησ κινηματογραφικόσ 
γλώςςασ. Καθϐτι η ςυζότηςη ςτην τϊξη εύναι μύα πιο ϊμεςη και ςυμμετοχικό διαδικαςύα, η 
αλληλεπύδραςη ανϊμεςα ςτα ερεθύςματα που δύνονταν απϐ την καθηγότρια και τισ 
απαντόςεισ των μαθητών όταν ϋνα εύδοσ παιχνιδιοϑ, ςτο οπούο οι μαθητϋσ εμπλϋκονταν πιο 
εϑκολα και ενθουςιϊζονταν πιο γρόγορα. Ϊτςι, η ιδϋα του Vygotsky (1978) για τον 
ευεργετικϐ ρϐλο του παιχνιδιοϑ ςτην εκπαύδευςη απεδεύχθη χρόςιμη κατϊ την υλοπούηςη 
αυτοϑ του προγρϊμματοσ. Με τον ύδιο τρϐπο αναλϑθηκαν ςτην ολομϋλεια και οι 
κινηματογραφικού ϐροι, διαδικαςύα ςτην οπούα οι μαθητϋσ επύςησ ςυμμετεύχαν ενεργϊ. Η 
ειςαγωγό τουσ ςτουσ διϊφορουσ ϐρουσ περιελϊμβανε την παρουςύαςη των ϐρων απϐ την 
καθηγότρια και την παροχό παραδειγμϊτων απϐ τουσ μαθητϋσ βϊςει γνωςτών ςε αυτοϑσ 
ταινιών, μϋθοδοσ που αποτϋλεςε ενδιαφϋρουςα πρϐκληςη για τουσ ςυμμετϋχοντεσ και 
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ενύςχυςε το κύνητρϐ τουσ καθϐτι κλόθηκαν να ερμηνεϑςουν με το δικϐ τουσ τρϐπο τη 
διδαχθεύςα κινηματογραφικό θεωρύα.  

ήπωσ φϊνηκε, πολλού ϐροι τοϑσ όταν όδη γνωςτού εύτε απϐ την εξωςχολικό τουσ 
κινηματογραφικό εμπειρύα, ϐπωσ το «box-office» («ειςπρϊξεισ»), τα «Oscars» («ήςκαρ»), το 
«blockbuster» («μεγϊλη εμπορικό επιτυχύα») και το «flashback» («αναδρομό ςτο 
παρελθϐν»), εύτε απϐ το μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ ϐπωσ η «αλληγορύα» («allegory»), το 
«μοτύβο» («motif») και ο «υπαινιγμϐσ» («allusion»). υγκεκριμϋνα, ϐταν αναλϑθηκε η ϋννοια 
του υπαινιγμοϑ, ϋνασ μαθητόσ αναφϋρθηκε ςτο μϊγο Γκϊνταλφ τον Λευκϐ, ο οπούοσ εύναι 
ϋνασ υπαινιγμϐσ για το Θεϐ που καθοδηγεύ και προςτατεϑει τουσ υπϐλοιπουσ, ενώ ϐταν 
αναλϑθηκε η ϋννοια τησ χρωματικόσ κωδικοπούηςησ των χαρακτόρων («colour character 
coding»), ϋνασ ϊλλοσ μαθητόσ αναφϋρθηκε ςτο λευκϐ χρώμα τησ περιβολόσ του καλοϑ 
μϊγου Γκϊνταλφ, ο οπούοσ όρθε ωσ ςωτόρασ των πληθυςμών, και ςτο μαϑρο χρώμα του 
κακοϑ μϊγου ϊουρον που όθελε να καταςτρϋψει τον κϐςμο. ε ϊλλεσ περιπτώςεισ πϊλι 
που οι ϐροι όταν νϋοι για τουσ μαθητϋσ, παρατηρόθηκε ϐτι προςπαθοϑςαν να τουσ 
ερμηνεϑςουν με βϊςη την ετυμολογύα τουσ, ϐπωσ με το γαλλικϐ ϐρο «mise-en-scene» 
(«ςκηνοθεςύα»), τον οπούο, αφοϑ τουσ δϐθηκε η ελληνικό μετϊφραςη, ερμόνευςε ϋνασ 
μαθητόσ ωσ «the placement of objects and actors onstage» («την τοποθϋτηςη αντικειμϋνων 
και ηθοποιών ςτη ςκηνό») [δικό μου μετϊφραςη απϐ τα αγγλικϊ], ό ϋκαναν ςυνειρμοϑσ με 
ϊλλεσ ϋννοιεσ που όδη γνώριζαν. Για την τελευταύα περύπτωςη ενδεικτικϊ θα αναφϋρουμε 
ϐτι ϐταν αναλϑςαμε τον ϐρο «storyboard» («εικονογραφημϋνο ςενϊριο»), δϑο μαθητϋσ 

ανϋφεραν ϐτι «creating a storyboard is like making a cartoon, as it has to do with a sequence 
of sketches» («η δημιουργύα ενϐσ storyboard μοιϊζει με κινοϑμενα ςχϋδια, καθϐτι πρϐκειται 
για μύα ακολουθύα ςκύτςων») [δικό μου μετϊφραςη απϐ τα αγγλικϊ], κϊνοντασ ϋναν 
παραλληλιςμϐ ενϐσ νεοειςαχθϋντοσ ϐρου με ϋνα κειμενικϐ εύδοσ όδη οικεύο ςε αυτοϑσ, παρ’ 
ϐλεσ τισ διαφορϋσ μεταξϑ των δϑο κειμενικών ειδών και το διαφορετικϐ ςκοπϐ δημιουργύασ 
του καθενϐσ απϐ αυτϊ. 

Σα παραπϊνω παραδεύγματα δεύχνουν τη διαδικαςύα τησ εκμϊθηςησ τησ 
κινηματογραφικόσ γραμματικόσ ςτην τϊξη μϋςω τησ διϊδραςησ ανϊμεςα ςτην καθηγότρια 
και τουσ μαθητϋσ. υνεπώσ, το «παιχνύδι» του Vygotsky (1978) ωσ χαρακτηριςτικϐ τησ 
διαδικαςύασ τησ μϊθηςησ και η επεξεργαςύα των ϐρων που ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ τοϑσ 
βοόθηςαν να ςκεφτοϑν κριτικϊ και να ςυνδϋςουν τισ «επιςτημονικϋσ» ϋννοιεσ που 
διδϊχθηκαν με τισ «αυθϐρμητεσ» (Vygotsky, 1978), τισ οπούεσ όδη κατεύχαν και 
αποτελοϑςαν μϋροσ του «πολιτιςμικοϑ τουσ κεφαλαύου» (Bourdieu, 1984). Ϊτςι 
κατανϐηςαν βαθϑτερα και ςυςτηματοπούηςαν τισ γνώςεισ τουσ για την κινηματογραφικό 
γλώςςα και γραμματικό και μετϋτρεψαν το «πολιτιςμικϐ τουσ κεφϊλαιο» ςε «ακαδημαώκϐ» 
(Bourdieu, 1984) μϋςω τησ παρϋμβαςησ τησ επύςημησ εκπαύδευςησ. 

Σϋλοσ, ςχετικϊ με την ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ικανϐτητασ των μαθητών και την 
αφομούωςη τησ κινηματογραφικόσ θεωρύασ και του τρϐπου με τον οπούο τα μηνϑματα 
δομοϑνται, οι εν λϐγω μαθητϋσ δόλωςαν ςτην τελικό τουσ ςυνϋντευξη ϐτι το πρακτικϐ μϋροσ 
του προγρϊμματοσ, δηλαδό η δημιουργύα του τρϋιλερ, ςυνϋβαλε ςτη βαθϑτερη κατανϐηςη 
των κινηματογραφικών ϐρων μϋςω τησ πρακτικόσ εφαρμογόσ τουσ, και ϋνασ απϐ τουσ 
μαθητϋσ ςχολύαςε ϐτι βρόκε το πρακτικϐ μϋροσ «ευκολϐτερο» («easier») επειδό οι μαθητϋσ 
εμπλϋκονταν πρακτικϊ ςε ϐ, τι εύχαν όδη διδαχθεύ και, αν κϊτι τουσ διϋφευγε, μποροϑςαν να 
ανατρϋχουν ςτισ ςημειώςεισ τουσ και παρϊλληλα να παύζουν, να πειραματύζονται με το 
προςφερϐμενο ψηφιακϐ υλικϐ και να δημιουργοϑν. Με αυτϐν τον τρϐπο, η πρακτικό 
εμπειρύα των μαθητών διευκϐλυνε τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ, ϋνα ςυμπϋραςμα το οπούο 
ϋβγαλαν και οι ερευνητϋσ ενϐσ μεγϊλησ κλύμακασ ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ δημιουργύασ 
ψηφιακοϑ βύντεο που διεξόχθη ςε ςχολεύα τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ (Reid et al., 2002). 

Δθκάζεζε μέλεο γιψζζαο 

ήςον αφορϊ ςτην εκμϊθηςη τησ αγγλικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ, κατϊ τη διϊρκεια του 
θεωρητικοϑ μϋρουσ του προγρϊμματοσ, ϐλοι οι οριςμού, οι εξηγόςεισ και τα παραδεύγματα 
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ςυζητιοϑνταν ςτα αγγλικϊ. Ψςτϐςο υπόρχε η ελληνικό μετϊφραςη δύπλα ςε κϊθε ϐρο, για 
να εξαςφαλιςτεύ το ϐτι ϐλοι οι μαθητϋσ θα καταλϊβαιναν το ακριβϋσ του νϐημα ϋτςι ώςτε να 
μπορϋςουν να ςυμμετϊςχουν ςτη ςυζότηςη των παραδειγμϊτων που ακολοϑθηςε, ϐπωσ 
αναλϑθηκε παραπϊνω. την πραγματικϐτητα, η ςυζότηςη του κινηματογραφικοϑ 
λεξιλογύου όταν ϋνασ ςυνδυαςμϐσ ελληνικών και αγγλικών, ϐπου η μητρικό γλώςςα των 
ςυμμετεχϐντων χρηςιμοποιοϑνταν κυρύωσ κατϊ τον οριςμϐ των ϐρων για την υποβοόθηςη 
τησ ακριβοϑσ κατανϐηςόσ τουσ, ενώ τα παραδεύγματα ςυζητιοϑνταν ςτην ξϋνη γλώςςα για 
χρόςη και εξϊςκηςη. Εύναι ενδιαφϋρον πώσ λειτοϑργηςε η χρόςη τησ κινηματογραφικόσ 
μεταγλώςςασ εδώ για την εκμϊθηςη των εννοιών και πώσ ςυνδϋθηκε με τη διδαςκαλύα και 
τη μϊθηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ. Οι μαθητϋσ μποροϑςαν να κατανοόςουν και να μϊθουν τουσ 
ϐρουσ ςτα ελληνικϊ πρώτα και ϋπειτα ςτα αγγλικϊ, πριν τουσ αναλϑςουν και τουσ 
επεξηγόςουν με παραδεύγματα ςτην ξϋνη γλώςςα. Ϊτςι η εκμϊθηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ 
ενιςχϑθηκε απϐ τη χρόςη τησ μητρικόσ: οι μαθητϋσ κατανϐηςαν την κινηματογραφικό 
γλώςςα ςτα ελληνικϊ και ςτα αγγλικϊ και ανϋπτυξαν μύα κινηματογραφικό μεταγλώςςα 
κατευθεύαν ςτην ξϋνη γλώςςα. ϑμφωνα με το ϊρθρο τησ Dendrinos (2006) ςχετικϊ με τη 
χρόςη τησ διαμεςολϊβηςησ ςτην εκμϊθηςη μύασ ξϋνησ γλώςςασ, εύναι  

«μύα μορφό καθημερινόσ πρακτικόσ η οπούα περιλαμβϊνει τουσ παρϊγοντεσ δημιουργύασ 
μηνϑματοσ (δηλαδό, τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ϋνα γεγονϐσ που δημιουργοϑν κοινωνικϊ 
μηνϑματα κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ), ςε πρϊξεισ επικοινωνύασ που απαιτοϑν τη 
μεταβύβαςη ενϐσ μηνϑματοσ και την αναμετϊδοςη πληροφοριών εύτε ςτην ύδια εύτε ςε 
διαφορετικϋσ γλώςςεσ. Μύα τϋτοια πρϊξη γύνεται απαραύτητη ϐταν η βοόθεια του 
διαμεςολαβητό εύτε ζητεύται εύτε προςφϋρεται επειδό θεωρεύται ϐτι οι ςυμμετϋχοντεσ ςε 
ϋνα επικοινωνιακϐ γεγονϐσ αντιμετωπύζουν κϊποιου εύδουσ πληροφοριακϐ κενϐ ό επειδό δε 
μποροϑν να κατανοόςουν κϊτι που λϋγεται ό γρϊφεται» [δικό μου μετϊφραςη απϐ τα 
αγγλικϊ].   

Με βϊςη τη θεωρύα τησ Dendrinos (2006), θα λϋγαμε ϐτι ςε αυτϐ το πρϐγραμμα η 
καθηγότρια-ερευνότρια ϋπαιξε το ρϐλο τησ διαμεςολαβότριασ ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να 
καταφϋρουν να αποκτόςουν τη γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ με τη βοόθειασ τησ μητρικόσ τουσ, 
επιτυγχϊνοντασ αρχικϊ μύα βαθϑτερη κατανϐηςη των διδαγμϋνων ϐρων με τη βοόθεια των 
ελληνικών και αναπτϑςςοντασ ςτη ςυνϋχεια μύα κινηματογραφικό μεταγλώςςα ςτα 
αγγλικϊ. 

ήπωσ όταν αναμενϐμενο, η πρώτη ςυμμετοχό των μαθητών ςε ϋνα πρϐγραμμα 
γραμματιςμοϑ ςτην κινοϑμενη εικϐνα και μϊλιςτα ςε μύα ξϋνη γλώςςα, δε θα μποροϑςε να 
καλϑψει πλόρωσ ϐλεσ τισ μαθηςιακϋσ τουσ ανϊγκεσ και παρατηρόθηκαν αδυναμύεσ ςχετικϊ 
με την αφομούωςη των κινηματογραφικών ϐρων. ε επϐμενο ςτϊδιο του προγρϊμματοσ, 
λοιπϐν, ϐταν οι μαθητϋσ κλόθηκαν να χρηςιμοποιόςουν τουσ κινηματογραφικοϑσ ϐρουσ για 
να αναλϑςουν μύα ςκηνό τησ ταινύασ, παρατηρόθηκαν κϊποιεσ ελλεύψεισ που οφεύλονταν 
ςτη χρόςη των ϐρων ςτην ξϋνη γλώςςα. Για παρϊδειγμα, ςτην ανϊλυςό τουσ 
χρηςιμοπούηςαν τον ϐρο «high-key lighting» («υψηλϐσ βαςικϐσ φωτιςμϐσ») αντύ για 
«highlighting» («επιφωτιςμϐσ»), μπερδεϑοντασ ϋτςι δϑο ϐρουσ που εύναι κοντϊ ϐχι μϐνο 
νοηματικϊ αλλϊ και γλωςςικϊ, ϐςον αφορϊ την ορθογραφύα και την προφορϊ τουσ ςτα 
αγγλικϊ. Αλλϊ και ςτο τϋλοσ του προγρϊμματοσ, κατϊ τη διϊρκεια των ςυνεντεϑξεων, 
φϊνηκε ϐτι ενώ οι μαθητϋσ εύχαν κατανοόςει τουσ ϐρουσ ςτα ελληνικϊ και τη ςημαςύα τουσ, 
το ϐνομα μερικών απϐ αυτοϑσ τουσ διϋφευγε ακϐμη ςτα αγγλικϊ. Ϊτςι, καθώσ η ςυνϋντευξη 
διεξόχθη ςτην ξϋνη γλώςςα, οριςμϋνεσ ερωτόςεισ περιελϊμβαναν και κινηματογραφικοϑσ 
ϐρουσ ςτα αγγλικϊ, για κϊποιουσ απϐ τουσ οπούουσ οι μαθητϋσ ζότηςαν την ελληνικό τουσ 
μετϊφραςη, πριν απαντόςουν ςτην ερώτηςη, ζητώντασ ςτην ουςύα την εφαρμογό τησ 
διαμεςολϊβηςησ, καταφεϑγοντασ ςτη μητρικό τουσ γλώςςα για να κατανοόςουν κϊποιεσ 
ϋννοιεσ πριν ςυνεχύςουν ςτην παραγωγό ενϐσ μηνϑματοσ ςτην ξϋνη γλώςςα, ςτην απϊντηςη 
τησ ερώτηςησ. Ϊνασ απϐ τουσ μαθητϋσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ομϊδασ ϋκανε μϊλιςτα το ςχϐλιο 
ϐτι οι αγγλικού ϐροι χρειϊζονταν περιςςϐτερη μελϋτη προκειμϋνου να τουσ θυμϊται κϊποιοσ. 
Απϐ ϐλα τα παραπϊνω ςυμπεραύνουμε ϐτι η εκμϊθηςη ορολογύασ ςε μύα ξϋνη γλώςςα ςε 
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αυτϐ το επύπεδο γλωςςομϊθειασ εύναι ϋνα απαιτητικϐ αλλϊ ϐχι αδϑνατο εγχεύρημα για τουσ 
μαθητϋσ. 

Ψςτϐςο, πρϋπει να αναφϋρουμε ϐτι για μαθητϋσ που ςυμμετεύχαν ςε ϋνα πρϐγραμμα 
γραμματιςμοϑ ςτην κινοϑμενη εικϐνα για πρώτη φορϊ, αυτϋσ όταν λεπτϋσ ϋννοιεσ και 
τϋτοιου εύδουσ λϊθη θεωροϑνταν αναμενϐμενα και απολϑτωσ αποδεκτϊ. Μϋςω αυτόσ τησ 
διαδικαςύασ δοκιμόσ-και-λϊθουσ, οι νεοδιδαχθϋντεσ ϐροι ϋγιναν πιο ξεκϊθαροι για τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ και η ϐλη διαδικαςύα ςυνϋβαλε ςτη βαθϑτερη κατανϐηςη και εκμϊθηςό τουσ 
ςτην ξϋνη γλώςςα. ϑμφωνα με τον Buckingham (2003), όταν απαραύτητη και η παρουςύα 
του εκπαιδευτικοϑ για να παρϋμβει, να μιλόςει με τουσ μαθητϋσ για τα ςημεύα που δεν τουσ 
όταν ακϐμη ξεκϊθαρα, να τουσ προςφϋρει καθοδόγηςη και να παύξει κατϊ αυτϐν τον τρϐπο 
το ρϐλο του διευκολυντό. τη ςυνϋντευξη, οι μαθητϋσ παρατόρηςαν επύςησ ϐτι τα δϑο 
μαθόματα των ςαρϊντα πϋντε λεπτών εβδομαδιαύα που προβλϋπονται απϐ το αναλυτικϐ 
πρϐγραμμα ςπουδών για το μϊθημα των αγγλικών, χωρύσ τη δυνατϐτητα τα μαθόματα αυτϊ 
να εύναι ςυνεχϐμενα, δεν επαρκοϑςαν για την ϊνετη διεξαγωγό ενϐσ προγρϊμματοσ το οπούο 
υλοποιοϑνταν παρϊλληλα με τη διδαςκαλύα απϐ το ςχολικϐ εγχειρύδιο και για την πιο ϊνετη 
χρόςη τησ ξϋνησ γλώςςασ με ςκοπϐ την εξϊςκηςη και τον εμπλουτιςμϐ τησ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, ϋνασ μαθητόσ ανϋφερε ςχετικϊ με τη γραπτό αιτιολϐγηςη των επιλογών τουσ 
ςτη δημιουργύα του τρϋιλερ, «we made more linguistic mistakes than usual because we 
didn’t have enough time to write it with more attention» («Κϊναμε περιςςϐτερα γλωςςικϊ 
λϊθη απ’ ϐτι ςυνόθωσ γιατύ δεν εύχαμε αρκετϐ χρϐνο να τη γρϊψουμε πιο προςεκτικϊ») 
[δικό μου μετϊφραςη απϐ τα αγγλικϊ]. Η αυςτηρϐτητα του ελληνικοϑ αναλυτικοϑ 
προγρϊμματοσ ςπουδών που δεν προβλϋπει τη δυνατϐτητα ϋνασ καθηγητόσ να διδϊξει 
επιπλϋον ώρεσ με ςκοπϐ να ολοκληρώςει ϋνα πρϐγραμμα ό μύα ςειρϊ μαθημϊτων και η 
ανϊγκη για μύα πιο ελαςτικό δομό του ςχολικοϑ προγρϊμματοσ παρατηρόθηκαν ωσ εμπϐδια 
κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ αυτοϑ, και αποτελοϑν αντικεύμενο ςυζότηςησ και ςε 
ϊλλεσ χώρεσ, ϐπωσ ςτισ Η.Π.Α. (Tyack and Tobin, 1994). 

Παρ’ ϐλα αυτϊ, όταν αξιοςημεύωτη η επιμονό των μαθητών να χρηςιμοποιόςουν την 
αγγλικό γλώςςα κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϋντευξησ, ενώ η καθηγότρια τουσ διευκρύνιςε ϐτι 
μποροϑςαν να χρηςιμοποιόςουν και τα ελληνικϊ προκειμϋνου να διευκολυνθοϑν, καθϐτι 
ςκοπϐσ τησ ςυνϋντευξησ όταν η αξιολϐγηςη του προγρϊμματοσ και δε θα τη λϊμβανε η 
καθηγότρια υπϐψη τησ για τη βαθμολογύα του τριμόνου. Μερικϋσ φορϋσ δυςκολεϑονταν να 
εκφραςτοϑν με ϊνεςη και ζητοϑςαν την αγγλικό μετϊφραςη ενϐσ ελληνικοϑ ϐρου ό λϋξησ 
προκειμϋνου να ςυνεχύςουν την πρϐταςό τουσ. Με αυτϐ τον τρϐπο, εφϊρμοζαν τη 
διαμεςολϊβηςη τησ Dendrinos (2006), αφοϑ κατανοοϑςαν το νϐημα τησ ερώτηςησ ςτα 
αγγλικϊ, επεξεργϊζονταν την απϊντηςη ςτα ελληνικϊ και ϋπειτα τη διατϑπωναν ςτην ξϋνη 
γλώςςα. Εκτϐσ απϐ το μαθηςιακϐ ϐφελοσ των μαθητών μϋςω αυτόσ τησ διαδικαςύασ, η 
χρόςη τησ αγγλικόσ που εύναι η πρώτη παγκϐςμια γλώςςα, τουσ προςϋδιδε περιςςϐτερο 
γϐητρο και τουσ ϋδινε την αύςθηςη τησ ιςχϑοσ (Crystal, 2003). Καθϐτι γνώριζαν ϐτι η 
ςυνϋντευξη αυτό θα χρηςιμοποιοϑνταν για ερευνητικοϑσ ςκοποϑσ και η καθηγότρια-
ερευνότρια δοϑλευε ςε αγγλϐφωνο πανεπιςτόμιο, όθελαν να κϊνουν καλό εντϑπωςη. 
Επύςησ, δεδομϋνου του ϐτι εύχαν κϊνει τϐςη προςπϊθεια για να διεξϊγουν το πρϐγραμμα 
ςτην ξϋνη γλώςςα, ϋνιωθαν ϐτι το να μιλόςουν αγγλικϊ και κατϊ τη διϊρκεια τησ 
ςυνϋντευξησ όταν ο καταλληλϐτεροσ τρϐποσ για να το ολοκληρώςουν. ήπωσ εύπε ϋνασ 
μαθητόσ, «We better speak English so that the English people don’t think that we don’t know 
anything. Besides that, we have made an effort throughout the project; we won’t quit it now 
in the end» («Καλϑτερα να μιλϊμε αγγλικϊ, να μη νομύζουν οι Ωγγλοι ϐτι δεν ξϋρουμε τύποτα. 
Ωλλωςτε, την κϊναμε την προςπϊθεια ςε ϐλο το πρϐγραμμα, δεν θα τα εγκαταλεύψουμε 
τώρα ςτο τϋλοσ») [δικό μου μετϊφραςη απϐ τα αγγλικϊ]. 

την αξιολϐγηςη του προγρϊμματοσ μϋςω τησ ςυνϋντευξησ οι μαθητϋσ ανϋφεραν ϐτι η 
διεξαγωγό του προγρϊμματοσ, οι γραπτϋσ και προφορικϋσ δραςτηριϐτητεσ αλλϊ και αυτϋσ 
που ςυνοδεϑονταν απϐ τη χρόςη οπτικοακουςτικών μϋςων τοϑσ βοόθηςαν να βελτιώςουν 
τα αγγλικϊ τουσ. Ϊνασ απϐ τουσ μαθητϋσ ςυγκεκριμϋνα ανϋφερε ϐτι η διαδικαςύα τησ 
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ανϊλυςησ των χαρακτόρων τοϑσ βοόθηςε να βελτιώςουν τη γλωςςικό τουσ  ικανϐτητα, 
μιλώντασ ςε πρώτο πληθυντικϐ πρϐςωπο («we»), ςαν να εκπροςωποϑςε και τα ϊλλα μϋλη 
τησ ομϊδασ του, «Now we have some experience in analysing characters and using the 
language for this purpose. Now this process is easier for sure» («Σώρα ϋχουμε κϊποια 
εμπειρύα ςχετικϊ με την ανϊλυςη χαρακτόρων και τη χρόςη τησ γλώςςασ για αυτϐ το 
ςκοπϐ. Σώρα εύναι ςύγουρα ευκολϐτερη αυτό η διαδικαςύα») [δικό μου μετϊφραςη απϐ τα 
αγγλικϊ]. Μύληςαν επύςησ για τισ πλευρϋσ τησ αγγλικόσ κουλτοϑρασ που ςυζητόθηκαν και 
αναλϑθηκαν, ωσ μϋροσ τησ διαδικαςύασ εκμϊθηςησ τησ ξϋνησ γλώςςασ. τη ςυνϋντευξη 
αναφϋρθηκαν ενδεικτικϊ ςτην κλαςικό λογοτεχνικό φιγοϑρα του Σϐλκιν («Tolkien»), ο 
οπούοσ εύχε γρϊψει το ομώνυμο βιβλύο ϐπου βαςύςτηκε η ταινύα, και ςτα ςτοιχεύα τησ 
μυθολογύασ του ϐπωσ «τϋρατα» («monsters»), «νϊνουσ» («dwarves»), «χϐμπιτ» («hobbits») 
και «φανταςτικϊ τοπύα» («imaginary landscapes»), των οπούων τα ονϐματα θυμϐντουςαν 
και χρηςιμοποιοϑςαν με ϊνεςη ςτην ξϋνη γλώςςα.  

πκπεξάζκαηα 

υμπεραςματικϊ, θα μποροϑςαμε να ποϑμε ϐτι κατϊ τη διϊρκεια αυτοϑ του 
προγρϊμματοσ γραμματιςμοϑ ςτην κινοϑμενη εικϐνα οι μαθητϋσ κατϊφεραν να 
αφομοιώςουν τη διδαχθεύςα κινηματογραφικό γλώςςα ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ και να 
αναπτϑξουν την αντύςτοιχη μεταγλώςςα προσ ϐφελοσ τησ γλωςςομϊθειϊσ τουσ ςτα 
αγγλικϊ. Η χρόςη τησ προϒπϊρχουςασ κινηματογραφικόσ γνώςησ παρϊλληλα με τη 
διδαχθεύςα κινηματογραφικό γλώςςα, η οπούα αναλϑθηκε και χρηςιμοποιόθηκε ςτο 
ςχολικϐ περιβϊλλον, ςυνϋβαλαν ςτη διαμϐρφωςη του κεφαλαύου των μαθητών, ωσ 
ςυνδυαςμϐσ τησ πολιτιςμικόσ και ακαδημαώκόσ μορφόσ του, και η μετατροπό των 
αυθϐρμητων ςε επιςτημονικϋσ ϋννοιεσ, ωσ αποτϋλεςμα του ρϐλου τησ επύςημησ 
εκπαύδευςησ. Επομϋνωσ, η ποπ κουλτοϑρα των μαθητών, ϋνασ ςυνδυαςμϐσ παγκϐςμιων και 
τοπικών ςτοιχεύων, όταν αυτό που οι μαθητϋσ ϋφεραν ςτην τϊξη μαζύ τουσ, και η επύςημη 
κουλτοϑρα του εκπαιδευτικοϑ περιβϊλλοντοσ ςυνϋβαλε ςτη ςυςτηματοπούηςη και 
επϋκταςό τησ. 

Παρϊλληλα, αυτϐ το πρϐγραμμα αποτϋλεςε ϋνα διαφορετικϐ τρϐπο εκμϊθηςησ τησ 
αγγλικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ αφοϑ τϐςο η μελϋτη νϋων ϐρων ϐςο και η εξόγηςη, η ανϊλυςη 
και η τεκμηρύωςη των επιλογών δημιουργύασ του τρϋιλερ αποτϋλεςαν ποικύλουσ τρϐπουσ 
χρόςησ και εξϊςκηςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ. ήςο για τη μϋθοδο τησ διαμεςολϊβηςησ, 
χρηςιμοποιόθηκε ωσ αναφορϊ ςτη μητρικό γλώςςα των μαθητών και ωσ μϋςο 
διευκϐλυνςησ για την καλϑτερη κατανϐηςη  του ξϋνου λεξιλογύου. Ϊνασ ϊλλοσ ςημαντικϐσ 
παρϊγοντασ που κινητοπούηςε τουσ ςυμμετϋχοντεσ να δουλϋψουν ςτην αγγλικό γλώςςα 
όταν η θϋςη τησ ωσ παγκϐςμια γλώςςα και το γϐητρο που τουσ προςϋδιδε η εκμϊθηςό τησ. 
Παρ’ ϐλεσ τισ δυςκολύεσ που αντιμετώπιςαν, λοιπϐν, οι ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ κατϊ τη 
διϊρκεια του προγρϊμματοσ, το τελικϐ αποτϋλεςμα όταν θετικϐ και ωφϋλιμο και ενύςχυςε 
την εκμϊθηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ. 

Επιπλϋον, τα ςτοιχεύα αυτϊ μποροϑν να αποτελϋςουν τη βϊςη για μύα μελλοντικό και ςε 
πιο ευρεύα κλύμακα ανϊπτυξη προγραμμϊτων δημιουργύασ κινοϑμενησ εικϐνασ με ςκοπϐ την 
εκμϊθηςη μύασ ξϋνησ γλώςςασ, με διαβϊθμιςη ςτο βαθμϐ δυςκολύασ τουσ, ανϊλογα με το 
επύπεδο γλωςςομϊθειασ ςτο οπούο απευθϑνονται. Θα μποροϑςε να υπϊρχει διαβϊθμιςη και 
ςτη δυςκολύα τησ κινηματογραφικόσ γλώςςασ που χρηςιμοποιεύται ανϊ επύπεδο, ϋτςι ώςτε 
να διαςφαλύζεται μύα ςταδιακό πρϐοδοσ ςτη διδαςκαλύα και την αφομούωςό τησ απϐ τουσ 
μαθητϋσ. 
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Πεξίιεςε 

 την παροϑςα εργαςύα, η διαθεματικϐτητα ςτη διδαςκαλύα τησ Αγγλικόσ 
Γλώςςασ, των Μαθηματικών, των Υυςικών Επιςτημών (ΥΕ) και τησ 
Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΕ) με βϊςη τισ αρχϋσ τησ προςϋγγιςησ Content and 
Language Integrated Learning (CLIL) προτεύνεται ωσ  εναλλακτικϐσ τρϐποσ 
διδαςκαλύασ. το πλαύςιο αυτϐ δημιουργόθηκαν διαθεματικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςτο 
Καλλιτεχνικϐ χολεύο Γϋρακα με  ςκοπϐ τη δημιουργύα κινότρων  ςτουσ μαθητϋσ 
ώςτε να ενιςχυθεύ η ενεργϐσ ςυμμετοχό τουσ  ςτη διδακτικό διαδικαςύα και να 
αντιληφθοϑν ϐτι η γνώςη δεν εύναι αποςπαςματικό αλλϊ πρϋπει να αντιμετωπύζεται 
ενιαύα, με ςυνδυαςμϐ των διδακτικών αντικειμϋνων, ςε αυθεντικϊ περιβϊλλοντα 
μϊθηςησ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: διαθεματικϐτητα, CLIL, αγγλικϊ, μαθηματικϊ, φυςικό, 
περιβαλλοντικό εκπαύδευςη. 

Δηζαγσγή 

Η διαθεματικό διδαςκαλύα εύναι γνωςτό ςτο ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα  εδώ και 
αρκετϊ χρϐνια. την καθημερινϐτητα τησ διδαςκαλύασ η εφαρμογό τησ ϋρχεται μϊλλον με 
καθυςτϋρηςη και ςυναντϊ ϋλλειψη υποδομών αλλϊ και απροθυμύα για πειραματιςμοϑσ. Η 
προςϋγγιςη Content and Language Integrated Learning (CLIL), που ενςωματώνει το 
περιεχϐμενο ενϐσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου ςτη γλωςςικό διδαςκαλύα (εν προκειμϋνω τησ 
αγγλικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ) δεν εύναι ιδιαύτερα γνωςτό ϋννοια για το ελληνικϐ ςχολεύο. Η 
μελϋτη αυτό ϋχει ωσ ςκοπϐ να δεύξει ϐτι ϐχι μϐνο εύναι δυνατό αλλϊ και εξαιρετικϊ 
ενδιαφϋρουςα και ωφϋλιμη για τουσ μαθητϋσ η ςυνεργαςύα εκπαιδευτικών διαφϐρων 
ειδικοτότων με τον/την εκπαιδευτικϐ τησ Αγγλικόσ ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να διδαχθοϑν 
γνώςεισ και περιεχϐμενο μϋςω τησ Αγγλικόσ γλώςςασ. Οι λϐγοι για την κυριαρχύα τησ 
Αγγλικόσ ςτα προγρϊμματα CLIL εύναι καθαρϊ κοινωνιολογικού (Dalton-Puffer et al., 2014) 
και βαςύζονται ςτην χρόςη τησ γλώςςασ ωσ ςϑγχρονησ Lingua Franca. 
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Η ευρωπαώκό και παγκϐςμια διϊςταςη του CLIL 

Η προςϋγγιςη CLIL εύναι εναρμονιςμϋνη με την πολιτικό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για την 
προώθηςη τησ πολυγλωςςύασ (European Commission, 2005). Επιπλϋον, ςϑμφωνα με την 
Ευρωπαώκό Επιτροπό, οι μαθητϋσ τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ θα πρϋπει να 
διδϊςκονται οριςμϋνα γνωςτικϊ αντικεύμενα ςτην πρώτη ξϋνη γλώςςα που μαθαύνουν 
(Commission, 1995). Εκτϐσ Ευρώπησ, ςε χώρεσ ϐπωσ ο Καναδϊσ και οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ, 
όδη απϐ τη δεκαετύα του 1970, ωσ προϊγγελοσ του CLIL, υπόρξε η προςϋγγιςη τησ 
«εμβϊπτιςησ» του μαθητό ςε ςχολικϐ περιβϊλλον ξϋνησ γλώςςασ (immersion) (Xanthou, 
2011), ςτο οπούο ο μαθητόσ καλοϑνταν να μϊθει τη γλώςςα μϋςα απϐ τα διαφορετικϊ 
γνωςτικϊ αντικεύμενα που διδαςκϐταν. Ψςτϐςο, ςτην προςϋγγιςη CLIL η διδαςκαλύα τησ 
ξϋνησ γλώςςασ ωσ διακριτϐ γνωςτικϐ αντικεύμενο ςυνυπϊρχει με τη διδαςκαλύα ϊλλων 
αντικειμϋνων μϋςω αυτόσ (Dalton-Puffer et al., 2014).  

Η ςημαςύα του CLIL βρύςκεται ςτο γεγονϐσ ϐτι μασ παρϋχει τη δυνατϐτητα να διδϊξουμε 
ςτουσ μαθητϋσ την Αγγλικό Γλώςςα μϋςα απϐ αυθεντικϐ υλικϐ και για την επύτευξη 
πραγματικών επικοινωνιακών ςκοπών, ςυνδυϊζοντασ ϋτςι τη γνώςη τησ γλώςςασ με τη 
γνώςη ϊλλων αντικειμϋνων που θα χρειαςτοϑν ςτη ζωό τουσ. Η παραδοχό αυτό ϋχει 
προεκτϊςεισ ςτη δημιουργύα διδακτικοϑ υλικοϑ που εξυπηρετεύ αυθεντικοϑσ ςκοποϑσ 
επικοινωνύασ. Σϋτοιοι ςκοπού θα μποροϑςαν να εύναι η μϋτρηςη καταςκευών ό δϋντρων 
χωρύσ να χρειαςτεύ ςκαρφϊλωμα ςε αυτϊ, η ςϑγκριςη επιπϋδων βροχϐπτωςησ ό η 
δημιουργύα ςχεδύου για τη βελτύωςη τησ ςχολικόσ αυλόσ (Mehisto, 2012). ϑμφωνα με τον 
van Lier, ϐπωσ αναφϋρεται απϐ τον Mehisto (2012, ςελ. 22) εύναι εϑκολο να φϋρουμε 
«αυθεντικό γλώςςα» ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ αλλϊ η δημιουργύα ευκαιριών για 
αυθεντικό χρόςη τησ γλώςςασ εύναι εντελώσ διαφορετικϐ. Σο ϐφελοσ για τουσ μαθητϋσ 
μϋςω τησ αυθεντικϐτητασ που μασ προςφϋρει η προςϋγγιςη CLIL ςυνύςταται ςτη 
δημιουργύα κινότρων για μϊθηςη. την παραδοςιακό διδαςκαλύα, δε δύνονται ςτουσ 
μαθητϋσ κύνητρα ώςτε να αντιληφθοϑν ϐτι η γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςασ εύναι 
προϒπϐθεςη για ακαδημαώκό ό επαγγελματικό εξϋλιξη. Ψςτϐςο, μϋςω του CLIL η γλώςςα 
γύνεται το μϋςο και ϐχι ο ςκοπϐσ, πρϊγμα το οπούο ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη μεύωςη του 
ϊγχουσ που αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ κατϊ τη διαδικαςύα μϊθηςησ (Lasagabaster, 2009). 
Μποροϑμε ϋτςι να ξεπερϊςουμε κϊποια απϐ τα μειονεκτόματα που παρουςιϊζονται κατϊ 
την επικοινωνιακό διδαςκαλύα τησ γλώςςασ προςφϋροντασ ϋνα περιβϊλλον ανϊγκησ για 
αυθεντικό επικοινωνύα δομημϋνο γϑρω απϐ ςχετικϐ και γνωςτικϊ ενδιαφϋρον περιεχϐμενο 
(Harrop, 2012).  

Εύναι ςημαντικϐ να τονύςουμε ϐτι πολλού μελετητϋσ θεωροϑν πωσ η προςϋγγιςη CLIL 
οδηγεύ ςε υψηλϐτερα επύπεδα γλωςςικόσ ικανϐτητασ ςτην ξϋνη γλώςςα, δημιουργεύ 
περιςςϐτερα κύνητρα για μϊθηςη, ωφελεύ μαθητϋσ ϐλων των ικανοτότων και αυξϊνει τη 
διαπολιτιςμικό ενςυνεύδηςη (Harrop, 2012). Αυτϐ ςυμβαύνει επειδό η προςϋγγιςη αυτό 
βαςύζεται ςε ςημαντικϋσ γλωςςικϋσ θεωρύεσ. Η Xanthou αναφϋρει ενδεικτικϊ α) τη θεωρύα 
του Krashen ςχετικϊ με την κατϊκτηςη τησ δεϑτερησ γλώςςασ, β) τη θεωρύα του 
κοινωνικοϑ δομιςμοϑ του Vygotsky, που βλϋπει τη γλώςςα ωσ εργαλεύο διευκϐλυνςησ τησ 
διανοητικόσ λειτουργύασ, γ)τη θεωρύα του γνωςτικοϑ δομιςμοϑ του Piaget  ςϑμφωνα με την 
οπούα η μϊθηςη χτύζεται πϊνω ςε προηγοϑμενη γνώςη και δ) τη θεωρύα τησ γλωςςικόσ 
ανϊπτυξησ του Cummins που αναγνωρύζει δϑο εύδη γλωςςικόσ επϊρκειασ, την κοινωνικό και 
ανεπύςημη γλώςςα και την ακαδημαώκό και πιο επύςημη γλώςςα (2011, ςελ.116-118).  

Η διαθεματικότητα και η ςημαςύα τησ ςτην ςχολικό πραγματικότητα 

Η ϋρευνα ϋχει δεύξει ϐτι η διδακτικό διαδικαςύα και η μϊθηςη γύνονται πιο 
αποτελεςματικϋσ μϋςα απϐ τη ςϑνδεςη των διαφϐρων αντικειμϋνων ςε αντύθεςη με τη 
μελϋτη ενϐσ μεμονωμϋνου αντικειμϋνου (Cheek, 1992). Η ςϑνδεςη αυτό αυξϊνει τα κύνητρα 
και το επύπεδο εμπλοκόσ των μαθητών ςτη μϊθηςη ςυμβϊλλοντασ ϋτςι ςτην 
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αποτελεςματικϐτητϊ τησ.  (Thaiss, 1986). ημαντικϐ θετικϐ ςτοιχεύο επύςησ ςτην ανϊπτυξη 
πολυθεματικών προςεγγύςεων διδαςκαλύασ εύναι ϐτι προςφϋρει την ευκαιρύα ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ να ςυνεργαςτοϑν μεταξϑ τουσ ςπϊζοντασ την απομϐνωςη που προςφϋρει η 
διδαςκαλύα κϊθε θϋματοσ ξεχωριςτϊ και ξεκομμϋνα απϐ τα υπϐλοιπα (Πουαγκαρϋ και 
Φατζηκωςτόσ, 2005). 

Η γνώςη που αντλοϑμε απϐ την εφαρμογό διαθεματικών ςυνεργαςιών ςε ϊλλα 
εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα εύναι πολϑτιμη. Η Collopy (2014) περιγρϊφει την περύπτωςη του 
ςχολεύου High Σech High, Chula Vista ςτο San Diego των Ηνωμϋνων Πολιτειών, ωσ ϋνα 
παρϊδειγμα ςχολεύου που ϋχει υιοθετόςει την διερευνητικό εργαςύα (project) ωσ τρϐπο 
εμπλοκόσ των μαθητών και κινητοπούηςησ τουσ, ϋτςι ώςτε να κϊνουν διαςυνδϋςεισ μεταξϑ 
των διαφορετικών αντικειμϋνων. ϑμφωνα με τουσ διδϊςκοντεσ ςτο ςχολεύο αυτϐ, ςτη 
διαθεματικό διδαςκαλύα υπϊρχουν χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ ο αυθεντικϐσ ςκοπϐσ και το 
αυθεντικϐ κοινϐ-ακροατόριο, ο ρϐλοσ του καθηγητό ωσ καθοδηγητό που διευκολϑνει τη 
μϊθηςη χωρύσ να εύναι αυθεντύα και η πρϐςβαςη ςε ειδικοϑσ εκτϐσ ςχολεύου, ςτον 
πραγματικϐ κϐςμο.           

Με τη ςυνδρομό ϐλων των εμπλεκϐμενων γνωςτικών αντικειμϋνων ςυγκροτεύται ϋνα 
ενιαύο ςϑνολο γνώςεων και δημιουργεύται μια ολιςτικό αντύληψη τησ γνώςησ, κϊτι που 
χαρακτηρύζει τη διεπιςτημονικϐτητα. Επύςησ γύνεται διαςϑνδεςη των ςχολικών μαθημϊτων 
και ςϑνδεςη τησ ςχολικόσ γνώςησ με την καθημερινό ζωό. Με αυτϐν τον τρϐπο 
αναδεικνϑεται η αξύα ϐλων των ςχολικών μαθημϊτων γεγονϐσ που  μπορεύ να αποτελϋςει 
ϋνα πολϑ καλϐ κύνητρο για μϊθηςη. Η διεπιςτημονικϐτητα  ςτηρύζεται ςτην 
ομαδοςυνεργατικό μορφό διδαςκαλύασ με την ενεργητικό ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών. Η 
παρϋμβαςη του καθηγητό μπορεύ να εύναι διακριτικό ώςτε η «γνωςτικό διαφορϊ» μεταξϑ 
των μελών κϊθε ομϊδασ να εύναι η καλϑτερη δυνατό (ςϑμφωνα με τουσ ειδικοϑσ, δεν πρϋπει 
να εύναι οϑτε πολϑ μεγϊλη οϑτε πολϑ μικρό). Η πραγματοπούηςη μιασ τϋτοιασ  εργαςύασ 
αρχύζει με την επιλογό του θϋματοσ και τη ςϑνταξη ενϐσ ςχεδύου εργαςύασ, τελειώνει με τη 
ςυγγραφό και παρουςύαςη μιασ ςυνθετικόσ εργαςύασ και κλεύνει με την αξιολϐγηςη του 
ϋργου απϐ τουσ μαθητϋσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ (Θεοδωρϐπουλοσ, 2009;  Ματςαγγοϑρασ, 
2002a). 

το παραδοςιακϐ μοντϋλο διδαςκαλύασ χωριςτών διδακτικών αντικειμϋνων, «οι μαθητϋσ 
ςτεροϑνται ενϐσ ενιαύου πλαιςύου, μιασ ολοκληρωμϋνησ γνώςησ-επύγνωςησ ϐλων ϐςων 
μαθαύνουν» (Βιδϊκη, 2002, ςελ.109). Με τα Νϋα Προγρϊμματα πουδών ςτο Γυμνϊςιο 
υποςτηρύζεται η φιλοςοφύα τησ διαθεματικϐτητασ/ διεπιςτημονικϐτητασ. Απϐ παιδαγωγικό 
ϊποψη η διαθεματικϐτητα εύναι ςημαντικό, διϐτι αποςκοπεύ ςτη ςφαιρικό καλλιϋργεια των 
μαθητών, αφοϑ καλλιεργεύ δεξιϐτητεσ ϐπωσ χρόςη ποικύλων πηγών πληροφϐρηςησ,  
επικοινωνύα (γραπτϐσ-προφορικϐσ λϐγοσ, επιχειρηματολογύα, διϊλογοσ κλπ.), εφαρμογό 
εννοιών ΥΕ, ΠΕ και Μαθηματικών ςτην καθημερινό ζωό,  ςυνεργαςύα, και ικανϐτητεσ ϐπωσ  
επύλυςη προβλημϊτων, δημιουργικό επινϐηςη και κριτικό επεξεργαςύα των πληροφοριών .  

Η διεπιςτημονικϐτητα ςτη Μαθηματικό Εκπαύδευςη  
 Η εξειδύκευςη ςτην εκπαύδευςη αποτελεύ ϋνα ςϑγχρονο φαινϐμενο το οπούο ϋχει ωσ 

αποτϋλεςμα τα Μαθηματικϊ ςτο ςχολεύο να αντιμετωπύζονται ωσ ϋνα αντικεύμενο του 
αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ ξεχωριςτϐ και χωρύσ ςϑνδεςη με τα υπϐλοιπα  αντικεύμενα. Αυτό 
η διαπύςτωςη οδηγεύ ςτην επαναξιολϐγηςη του περιεχομϋνου και του τρϐπου διδαςκαλύασ 
των Μαθηματικών, με τη διεπιςτημονικϐτητα να προτεύνεται ωσ ϋνασ τρϐποσ 
νοηματοδϐτηςησ τουσ ώςτε να δημιουργηθοϑν ςυνδϋςεισ μεταξϑ παραδοςιακϊ διακριτών 
αντικειμϋνων του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ ϐπωσ τα Μαθηματικϊ, οι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, 
οι Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ, η Ιςτορύα και η Αγγλικό  Γλώςςα (Coffey, 2011). Κατϊ τη διϊρκεια 
τησ διαθεματικόσ διδαςκαλύασ οι εκπαιδευτικού εφαρμϐζουν τισ μεθϐδουσ και τη γλωςςικό 
ποικιλϐτητα περιςςοτϋρων του ενϐσ γνωςτικών αντικειμϋνων για να εξετϊςουν ϋνα θϋμα, 
ϋνα ερώτημα, μια ενϐτητα, μια εμπειρύα, επιτρϋποντασ ςτουσ μαθητϋσ να δουν τουσ 
ςυνδϋςμουσ μεταξϑ των γνωςτικών αντικειμϋνων, τη γνώςη ενοποιημϋνη και τη ςχολικό 
εμπειρύα πιο ςυμβατό με την πραγματικό  ζωό. 
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Η διεπιςτημονικϐτητα ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ και την Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη 
Κϊθε προςπϊθεια για εξϊπλωςη τησ εκπαύδευςησ με ςκοπϐ τον επιςτημονικϐ και 

τεχνολογικϐ αλφαβητιςμϐ πρϋπει να λϊβει υπϐψη τησ ϐλεσ τισ δυςκολύεσ που ςυναντοϑν οι 
μαθητϋσ ςτην εκμϊθηςη εννοιών ΥΕ και ΠΕ. Πρϋπει λοιπϐν, οργανώνοντασ τισ κατϊλληλεσ 
μαθηςιακϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι εκπαιδευτικού να επιδιώκουν και να βρύςκουν τρϐπουσ ϋτςι 
ώςτε να βοηθοϑν τουσ μαθητϋσ ςε βαθϑτερη κατανϐηςη των φυςικών εννοιών (Κϐκκοτασ, 
2002). Σο διαρκώσ μειοϑμενο ενδιαφϋρον των μαθητών για τισ φυςικϋσ επιςτόμεσ  ϋχει 
καταγραφεύ ςε αρκετϋσ μελϋτεσ τα τελευταύα χρϐνια (OECD, 2008). Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ 
η διδαςκαλύα των ΥΕ απαιτεύ νϋεσ διδακτικϋσ μεθϐδουσ. Η  διεπιςτημονικϐτητα/ 
διαθεματικϐτητα  αποτελεύ μια απϐ τισ ςϑγχρονεσ επιλογϋσ. Κατϊ μύα ϋννοια η ενοποιημϋνη 
διδαςκαλύα των ΥΕ (integrated science approach) αποτελεύ διεπιςτημονικό προςϋγγιςη. 
Μπορεύ κανεύσ να αναφερθεύ ςτην ϋννοια του νεροϑ που ςόμερα διδϊςκεται χωριςτϊ ςε 
Υυςικό,  Φημεύα και Βιολογύα. ε μια διεπιςτημονικό προςϋγγιςη θα διδαςκϐταν ωσ ενιαύο 
μϊθημα. Κϊτι τϋτοιο ςυνϊδει και με επικεύμενεσ αλλαγϋσ ςε εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα χωρών 
ϐπωσ η Υινλανδύα ϐπου η «διδαςκαλύα ανϊ θϋμα» πρϐκειται να αντικαταςτόςει μερικώσ τη 
«διδαςκαλύα ανϊ μϊθημα» (NCF, 2014). Η διεπιςτημονικό προςϋγγιςη αξιοποιεύ τη 
ςφαιρικϐτητα τησ γνώςησ, αλλϊ και την αναδεικνϑει. Σα ςϑγχρονα πορύςματα τησ 
Διδακτικόσ των ΥΕ τονύζουν εμφατικϊ το ρϐλο και τη ςπουδαιϐτητα τησ γλώςςασ ςτη 
διδαςκαλύα των ΥΕ. Διεπιςτημονικϊ μπορεύ να ςυνδεθοϑν οι ΥΕ με τα Μαθηματικϊ, την 
Σεχνολογύα, την Πρακτικό εργαςύα, αλλϊ και με τη Γλώςςα (Κϐκκοτασ, 2004). Η διδακτικό 
των Υ.Ε. ςτισ ςϑγχρονεσ θεωρόςεισ τησ «ανούγει» προσ το περιβϊλλον, τον πολιτιςμϐ και το 
δημϐςιο κοινωνικϐ χώρο (Κουλαώδόσ, κ.α., 2008). Η UNESCO απϐ το 2005 ϋχει τονύςει την 
ανϊγκη για εκπαύδευςη ςτην κατεϑθυνςη τησ βιώςιμη ανϊπτυξησ, ενώ ϐςον αφορϊ την 
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ εύμαςτε ϐλοι εξύςου υπεϑθυνοι για το περιβϊλλον μασ 
(Μπολιερϊκη κ.α., 2010). το επιςτημονικϐ πεδύο, ο προςωρινϐσ χαρακτόρασ τησ επιςτόμησ 
υποβϊλλει μεθϐδουσ και πρακτικϋσ ενϐσ δυναμικοϑ δικτϑου ςτη διαχεύριςη τησ 
επιςτημονικόσ γνώςησ, ϐπου οι πολλαπλϋσ θεϊςεισ ενϐσ προβλόματοσ μποροϑν να ϋρθουν 
ςτη επιφϊνεια υπϐ το φωσ τησ πολυπλοκϐτητασ και τησ μη γραμμικϐτητασ ςτην εξϋλιξη των 
γεγονϐτων και των θεωριών. Οι ςϑγχρονεσ τϊςεισ ςτη διδακτικό των Υ.Ε. επιβϊλλουν τον 
επιςτημονικϐ διϊλογο με ϊλλα επιςτημονικϊ πεδύα (Καλογιαννϊκησ, 2014). ε κϊποιεσ απϐ 
τισ διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ οι επιςτημονικού κλϊδοι που ςυμπρϊττουν απλώσ 
ςυνενώνουν ό ςυνδυϊζουν το γνωςιακϐ περιεχϐµενϐ τουσ, ενώ ςε ϊλλεσ αναδοµοϑν ό 
ενοποιοϑν το γνωςιακϐ περιεχϐµενϐ τουσ και αυτϐ που προκϑπτει αποτελεύ ανώτερου 
πεδύου ανϊλυςη και ενοπούηςη (Adler & Flihan, 1997).                 

Περιπτώςεισ μελϋτησ  

Σα διαθεματικϊ μαθόματα που παρουςιϊζονται ςτην εργαςύα αυτό, πραγματοποιόθηκαν 
ςτο Καλλιτεχνικϐ Γυμνϊςιο Γϋρακα με Λυκειακϋσ Σϊξεισ και αφοροϑςαν ςε διδαςκαλύα 
θεμϊτων απϐ τα γνωςτικϊ αντικεύμενα  Μαθηματικών, Υυςικόσ και ΠΕ. Βαςύζονται ςτην 
αντύληψη ϐτι για να εύναι ϋνασ εκπαιδευτικϐσ οργανιςμϐσ επιτυχημϋνοσ πρϋπει να 
προετοιμϊζει τουσ νϋουσ ανθρώπουσ για την πολυπλοκϐτητα και τη διαςυνδεςιμϐτητα του 
κϐςμου. (Freiman and Shriraman, 2010). Η μελϋτη αφορϊ ςε μικρϐ αριθμϐ μαθητών και 
εύναι μια προςπϊθεια να διαπιςτωθεύ και να αναδειχθεύ η ςημαςύα του ςυνδυαςμοϑ 
διαφορετικών αντικειμϋνων δηλαδό τησ διαθεματικϐτητασ, αλλϊ και μια πρϐταςη για 
ενςωμϊτωςη του CLIL ςτην διδακτικό τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ. Επύςησ μπορεύ να αποτελϋςει 
αφορμό για αναθεώρηςη των υπαρχϐντων αναλυτικών προγραμμϊτων προσ την 
κατεϑθυνςη του CLIL. Για το μϊθημα των Μαθηματικών, το ϋναυςμα όταν η αναζότηςη 
εναλλακτικόσ παρουςύαςησ γεωμετρικών ςχημϊτων ςε μαθητϋσ τησ Α’ Λυκεύου, ώςτε να 
γύνει κατανοητό η ςημαςύα τουσ ςτην καθημερινό ζωό. Για το μϊθημα τησ Υυςικόσ 
βαςιςτόκαμε ςτην ενϐτητα του ςχολικοϑ εγχειριδύου τησ Αγγλικόσ για τη Γ’ Γυμναςύου, που 
διδϊςκει του Νϐμουσ του Νεϑτωνα.  Σϋλοσ, αφορμό για τισ εκπαιδευτικοϑσ ςτην  ΠΕ όταν η 
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ςυμμετοχό μαθητών τησ Α’ τϊξησ του Γυμναςύου ςε διαγωνιςμϐ με θϋμα περιβαλλοντικοϑ 
ενδιαφϋροντοσ, με δημιουργύα ολιγϐλεπτου video.   

Αγγλικό Γλώςςα και Μαθηματικϊ  

ε αυτό τη διαθεματικό ςυνεργαςύα οι εκπαιδευτικού τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ και των 
Μαθηματικών εργϊςτηκαν με 15 μαθητϋσ τησ Α΄Λυκεύου, για 6 διδακτικϋσ ώρεσ, 
χρηςιμοποιώντασ τη μικρό ιςτορύα ‘The dot and the line:  A romance in Lower Mathematics’ 
του Norton Juster, μια ιςτορύα με ‘χαρακτόρεσ’  γεωμετρικϊ ςχόματα.  
Μαθηςιακού ςτϐχοι: 1) Η χρόςη τησ γλώςςασ ςε αυθεντικϐ περιβϊλλον επικοινωνύασ και 
ςυγκεκριμϋνα για την   απϐκτηςη ό/και εμπϋδωςη γνώςεων απϐ τη Γεωμετρύα. 2) Η χρόςη 
ενϐσ μικροϑ λογοτεχνικοϑ κειμϋνου για την απϐκτηςη γνώςεων λεξιλογύου για την 
περιγραφό χαρακτόρων και λεξιλογύου για γεωμετρικϊ ςχόματα. 3) Η εξοικεύωςη των 
μαθητών με νϋα γεωμετρικϊ ςχόματα και η εμπϋδωςη γνώςεων απϐ όδη διδαγμϋνεσ ϋννοιεσ 
ςχημϊτων ςτο μϊθημα τησ Γεωμετρύασ. 4) Η εξϊςκηςη ςτην παραγωγό γραπτοϑ λϐγου ςε 
μορφό περύληψησ μιασ ιςτορύασ. 5) Η απϐκτηςη μιασ διαφορετικόσ εικϐνασ για τα ςχόματα, 
ωσ χαρακτόρων ςε μια ιςτορύα. 6) Η αφορμό για δραματοπούηςη και καλλιτεχνικό ϋκφραςη. 
Περιγραφό τησ δραςτηριϐτητασ – Διαδικαςύα μαθόματοσ: Αρχικϊ δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ 
φϑλλο εργαςύασ και οι διδϊςκουςεσ εξόγηςαν ςτουσ μαθητϋσ ϐτι θα δουν ϋνα μικρϐ βύντεο 
βαςιςμϋνο ςε μια ιςτορύα αγϊπησ μεταξϑ μιασ ευθεύασ γραμμόσ και μιασ τελεύασ- ςημεύου, 
απϐ το ομώνυμο βιβλύο. Οι μαθητϋσ διϊβαςαν τισ ερωτόςεισ προετοιμαςύασ ςτο φϑλλο 
εργαςύασ και  ϋπειτα παρακολοϑθηςαν το βύντεο. τη ςυνϋχεια εργϊςτηκαν ςε ομϊδεσ των 5 
ώςτε να απαντόςουν τισ ερωτόςεισ και να αναφϋρουν τισ απαντόςεισ ςτην τϊξη. Κατϊ τη 
δεϑτερη φϊςη, η εκπαιδευτικϐσ τησ Αγγλικόσ διϊβαςε την ιςτορύα απϐ το βιβλύο, μϋςω του 
διαδραςτικοϑ πύνακα και οι μαθητϋσ εςτύαςαν ςε ςυγκεκριμϋνο λεξιλϐγιο που τουσ 
ζητόθηκε ώςτε να περιγρϊψουν τουσ χαρακτόρεσ τησ ιςτορύασ. Με βϊςη το κεύμενο ςτο 
διαδραςτικϐ πύνακα και εργαζϐμενοι ςε ομϊδεσ, οι μαθητϋσ ςυζότηςαν το νϐημα 
ςυγκεκριμϋνων φρϊςεων του κειμϋνου και αναζότηςαν ϋναν ϊλλο τύτλο για την ιςτορύα, 
εξηγώντασ την ϊποψό τουσ.  

Ακολοϑθηςαν δραςτηριϐτητεσ ανϊπτυξησ λεξιλογύου με κατϊταξη λϋξεων ςε δϑο ομϊδεσ 
με θετικϐ ό αρνητικϐ νϐημα, και χρόςη των λϋξεων ςε προτϊςεισ με κενϊ. Επύςησ δϐθηκε 
ςτουσ μαθητϋσ μια λύςτα με τα γεωμετρικϊ ςχόματα που υπϊρχουν ςτην ιςτορύα και τουσ 
ζητόθηκε να ζωγραφύςουν τα ςχόματα ςτα τετρϊδιϊ τουσ και να δώςουν την ελληνικό λϋξη 
για το καθϋνα, εργαζϐμενοι ςε δυϊδεσ. Αφοϑ το ϋκαναν, η εκπαιδευτικϐσ των Μαθηματικών 
τουσ ϋδωςε φϑλλο με ϐλα τα ςχόματα και τισ αγγλικϋσ λϋξεισ για αυτϊ, ϐπωσ εμφανύζονται 
ςτην ιςτορύα., ώςτε να ελϋγξουν την εργαςύα τουσ. την ιςτορύα αναφϋρονται πολλϊ 
γεωμετρικϊ ςχόματα. Δϐθηκε επομϋνωσ η αφορμό ςτουσ μαθητϋσ να τα ςχεδιϊςουν, να 
αντιςτοιχύςουν την αγγλικό ορολογύα με την ελληνικό, αλλϊ και να δώςουν τουσ 
γεωμετρικοϑσ τουσ οριςμοϑσ ςτην Αγγλικό γλώςςα. Οριςμϋνα ςχόματα ϐπωσ η γωνύα, το 
ιςοςκελϋσ, ιςϐπλευρο και ςκαληνϐ τρύγωνο και το τετρϊπλευρο όταν όδη γνωςτϊ απϐ το 
μϊθημα τησ Γεωμετρύασ, ενώ το ορθογώνιο, ο ρϐμβοσ, το τετρϊγωνο θα διδϊςκονταν 
αργϐτερα. Οι μαθητϋσ γνώριςαν επύςησ την ϋλλειψη και τα ςτερεϊ ςχόματα πολϑεδρο και 
παραλληλεπύπεδο τα οπούα δεν διδϊςκονται μϋςω των ςχολικών εγχειριδύων. 

την τελευταύα φϊςη του μαθόματοσ, δϐθηκαν ςτουσ μαθητϋσ, χωριςμϋνουσ ςε 3 ομϊδεσ, 
οδηγύεσ για να δημιουργόςουν δρώμενα με βϊςη την ιςτορύα, με τισ τεχνικϋσ Δρϊματοσ 
‘καυτό καρϋκλα’, ‘τηλεοπτικό εκπομπό’ και ‘ςυνϋντευξη τϑπου’. την κϊθε ομϊδα 
εργϊςτηκαν ώςτε να γρϊψουν τουσ διαλϐγουσ τουσ και παρουςύαςαν τα δρώμενα μπροςτϊ 
ςε κοινϐ αποτελοϑμενο απϐ ςυμμαθητϋσ τουσ ,ενώ  δϑο απϐ τισ μαθότριεσ επϋλεξαν να 
παρουςιϊςουν ϋνα χορευτικϐ δρώμενο βαςιμϋνο ςτην ιςτορύα. Ψσ εργαςύα για το ςπύτι 
ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ να γρϊψουν μια περύληψη τησ ιςτορύασ, μαζύ με τισ εντυπώςεισ 
τουσ.  

Αγγλικό Γλώςςα και Υυςικό 
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 τη διαθεματικό αυτό διδαςκαλύα, οι εκπαιδευτικού τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ και τησ 
Υυςικόσ επϋλεξαν να διδϊξουν τουσ Νϐμουσ του Νεϑτωνα ςε ϋνα τμόμα 12 μαθητών τησ Γ΄ 
Γυμναςύου, ςε μη προχωρημϋνο γλωςςικϐ επύπεδο (ςϑμφωνα με την κατϊταξη των 
μαθητών ςε επύπεδα, ϐπωσ ορύζεται απϐ το Τπουργεύο Παιδεύασ), με βϊςη αντύςτοιχο 
μϊθημα του ςχολικοϑ εγχειριδύου τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ, για 4 διδακτικϋσ ώρεσ.  
Μαθηςιακού ςτϐχοι: 1) Η διδαςκαλύα λεξιλογύου απϐ την επιςτόμη τησ Υυςικόσ. 2) Η 
κατανϐηςη κειμϋνου με απλό επιςτημονικό ορολογύα. 3)Η χρόςη τησ γλώςςασ ςε 
πραγματικϋσ καταςτϊςεισ, με αυθεντικϐ υλικϐ ςε ςχϋςη με τουσ νϐμουσ τησ φϑςησ ϐπωσ 
ϋχουν διατυπωθεύ απϐ τον Νεϑτωνα. 4) Η ακουςτικό κατανϐηςη μϋςω παρακολοϑθηςησ 
βύντεο μικρόσ διϊρκειασ. 5) Η εμπϋδωςη εννοιών που διδϊχθηκαν ςτο μϊθημα τησ Υυςικόσ. 
6) Η επύδειξη των Νϐμων του Νεϑτωνα μϋςα απϐ πειρϊματα-εφαρμογϋσ ςτην Αγγλικό 
Γλώςςα. 7) Η κατανϐηςη των πρακτικών εφαρμογών των Νϐμων του Νεϑτωνα ςτην 
καθημερινό ζωό.  
Περιγραφό τησ δραςτηριϐτητασ – Διαδικαςύα μαθόματοσ: Με βϊςη το μϊθημα του ςχολικοϑ 
εγχειριδύου για τουσ νϐμουσ τουσ Νεϑτωνα, η εκπαιδευτικϐσ τησ Αγγλικόσ προετούμαςε τουσ 
μαθητϋσ ώςτε να κατανοόςουν το λεξιλϐγιο του κειμϋνου. Κατϐπιν οι μαθητϋσ διϊβαςαν το 
κεύμενο ςιωπηλϊ και απϊντηςαν ςε απλϋσ ερωτόςεισ κατανϐηςησ που ϋθεςε η διδϊςκουςα. 
Επύςησ ςε δυϊδεσ, βρόκαν τη φρϊςη που δεν αναφερϐταν ςε κϊποιο φυςικϐ νϐμο και 
αντιςτούχιςαν τουσ 3 νϐμουσ του Νεϑτωνα με την πιο απλό τουσ εκδοχό, ςε λιγϐτερο 
επιςτημονικό και δϑςκολη γλώςςα.  

τη δεϑτερη φϊςη του μαθόματοσ, οι εκπαιδευτικού παρουςύαςαν ϋνα βύντεο μικρόσ 
διϊρκειασ ςτην αγγλικό γλώςςα, ώςτε οι μαθητϋσ να δουν με παραδεύγματα και να 
κατανοόςουν τουσ 3 νϐμουσ χρηςιμοποιώντασ τισ γνώςεισ του λεξιλογύου που διδϊχθηκαν. 
Αφοϑ εύδαν το βύντεο, οι μαθητϋσ ϋβαλαν ςε ςωςτό ςειρϊ τουσ 3 νϐμουσ με βϊςη την 
κατανϐηςη του βύντεο και η εκπαιδευτικϐσ τησ Υυςικόσ ϋλεγξε τισ απαντόςεισ τουσ. τη 
ςυνϋχεια το βύντεο προβλόθηκε ξανϊ, ώςτε οι μαθητϋσ, εργαζϐμενοι ςε δυϊδεσ, να 
ςημειώςουν παραδεύγματα εφαρμογόσ των νϐμων του Νεϑτωνα απϐ την καθημερινό ζωό 
και να τα αναφϋρουν ςτην τϊξη.  

Σϋλοσ, οι μαθητϋσ εργϊςτηκαν ςε φϑλλο εργαςύασ που ετούμαςε η εκπαιδευτικϐσ τησ 
Αγγλικόσ ώςτε να χρηςιμοποιόςουν το λεξιλϐγιο του μαθόματοσ και να κατανοόςουν τη 
ςημαςύα των λϋξεων ϐχι μϐνο ςτο περιβϊλλον τησ επιςτόμησ αλλϊ και ωσ γενικϐ λεξιλϐγιο. 
Για την εμπϋδωςη του λεξιλογύου, δϐθηκε εργαςύα απϐ το βιβλύο εργαςιών.    

Αγγλικό Γλώςςα και Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη 

 Η διαθεματικό αυτό ςυνεργαςύα δημιουργόθηκε με ςκοπϐ τη ςυμμετοχό μιασ ομϊδασ 4 
μαθητριών τησ Α΄ Γυμναςύου ςτο διαγωνιςμϐ School Lab 2013, του Βρετανικοϑ υμβουλύου,  
με περιεχϐμενο περιβαλλοντικοϑ ενδιαφϋροντοσ και με τη δημιουργύα μικροϑ βύντεο ςτην 
Αγγλικό Γλώςςα. Οι μαθότριεσ εργϊςτηκαν με τισ εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και μϐνεσ τουσ ωσ 
ομϊδα, ςε ώρεσ εκτϐσ διδαςκαλύασ, για διϊςτημα δϑο μηνών.    
Μαθηςιακού ςτϐχοι: 1) Η χρόςη τησ γλώςςασ ςε αυθεντικϐ περιβϊλλον επικοινωνύασ και 
ςυγκεκριμϋνα για την απϐκτηςη γνώςεων ςτη διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων. 2) Η 
παραγωγό λϐγου ςτην Αγγλικό Γλώςςα, για ϋναν αυθεντικϐ επικοινωνιακϐ ςκοπϐ. 3) Η 
διεϑρυνςη των γνώςεων που αποκτόθηκαν απϐ τα μαθόματα Μελϋτησ Περιβϊλλοντοσ ςτην 
πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη.  4) Η περιβαλλοντικό ενεργοπούηςη των μαθητών.  5) Η 
διαςπορϊ τησ γνώςησ ςε ϋνα διευρυμϋνο κοινϐ με ςτϐχο την περιβαλλοντικό ενεργοπούηςό 
του. 6) Η χρόςη πολυμεςικών κειμϋνων για την απϐκτηςη γνώςεων λεξιλογύου. 7) Η 
εξοικεύωςη των μαθητών με τισ νϋεσ τεχνολογύεσ. 8) Η δραματοπούηςη και η καλλιτεχνικό 
ϋκφραςη μϋςα απϐ τον κινηματογρϊφο. 
Περιγραφό τησ δραςτηριϐτητασ – Διαδικαςύα: Οι μαθότριεσ επιλϋχθηκαν με βϊςη το 
ενδιαφϋρον που εκδόλωςαν, μετϊ απϐ ενημϋρωςη ϐλησ τησ τϊξησ απϐ τισ εκπαιδευτικοϑσ 
ςχετικϊ με την ϑπαρξη του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ και των ϐρων του. ε ςυνεργαςύα 
με τισ εκπαιδευτικοϑσ, οι μαθότριεσ αποφϊςιςαν να αςχοληθοϑν με την καϑςη των ςτερεών 
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αποβλότων, ωσ εναλλακτικϐ τρϐπο διαχεύριςησ απορριμμϊτων.  Οι μαθότριεσ ονϐμαςαν την 
ομϊδα τουσ Intelligent Artists και  αποφϊςιςαν για τον τύτλο τησ εργαςύασ τουσ: 
Incineration: For or Against? Η εκπαιδευτικϐσ τησ Γεωλογύασ πρϐτεινε ςτισ μαθότριεσ 
αγγλϐφωνουσ ιςτϐτοπουσ ϐπου θα μποροϑςαν να βρουν πληροφορύεσ για το θϋμα. Η 
εκπαιδευτικϐσ τησ Αγγλικόσ βοόθηςε τισ μαθότριεσ ςτην κατανϐηςη των πληροφοριών οι 
οπούεσ προϋρχονταν απϐ αυτοϑσ τουσ ιςτϐτοπουσ. Οι μαθότριεσ αναζότηςαν τον οριςμϐ τησ 
αντύςτοιχησ λϋξησ ςτην Αγγλικό Γλώςςα καθώσ και την προφορϊ τησ μϋςω του διαδικτϑου.  

Αφοϑ ςυγκϋντρωςαν τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ, οι μαθότριεσ αναζότηςαν ϋνα 
ευρηματικϐ τρϐπο παρουςύαςόσ τουσ. υνδϑαςαν τη ζωγραφικό ςτο προαϑλιο του 
ςχολεύου, τη λόψη φωτογραφιών και τη βιντεοςκϐπηςη ςημεύων με απορρύμματα,  με τουσ 
διαλϐγουσ τουσ ώςτε να παρουςιϊςουν τουσ τρϐπουσ διαχεύριςησ των ςτερεών αποβλότων 
και να εξηγόςουν με απλϐ τρϐπο τη ςημαςύα τησ καϑςησ των ςκουπιδιών. Ομαδοπούηςαν τα 
επιχειρόματα υπϋρ και κατϊ τησ καϑςησ ςκουπιδιών και αποφϊςιςαν για τον τρϐπο 
λεκτικόσ παρουςύαςόσ τουσ ςτην Αγγλικό Γλώςςα. Σϋλοσ, με τη βοόθεια των εκπαιδευτικών 
και με τη ςυνεργαςύα του καθηγητό του κινηματογρϊφου δημιοϑργηςαν το δικϐ τουσ βύντεο 
με το οπούο ςυμμετεύχαν ςτο διαγωνιςμϐ.    

Αποτελϋςματα 

Οι διαθεματικϋσ διδαςκαλύεσ - δραςτηριϐτητεσ που διοργανώςαμε μασ ϋδειξαν ςημαντικϊ 
ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη ςτϊςη των μαθητών προσ τϋτοιου εύδουσ εγχειρόματα. Αντλόςαμε 
δεδομϋνα απϐ ερωτηματολϐγια (26) ςτουσ μαθητϋσ, με κλειςτϋσ και ανοιχτϋσ ερωτόςεισ.  

τισ απαντόςεισ τουσ ςτισ κλειςτϋσ ερωτόςεισ ςχετικϊ με τισ διαθεματικϋσ προςεγγύςεισ 
τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ με τα Μαθηματικϊ, τη Υυςικό και την Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη, 
οι μαθητϋσ, οι οπούοι ςτην πλειοψηφύα τουσ ςϑμφωνα με τουσ ύδιουσ εύχαν θετικό ςτϊςη ςτο 
μϊθημα  τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ, βρύςκουν τη μϊθηςη με τη μϋθοδο project πιο 
ενδιαφϋρουςα απϐ το ςυμβατικϐ μϊθημα (19 απαντόςεισ) και χαρακτηρύζουν τη 
ςυνεργαςύα μεταξϑ καθηγητών διαφορετικών ειδικοτότων ενδιαφϋρουςα (19) και 
αποτελεςματικό (5). Θεωροϑν ϐτι με το project ενιςχϑθηκε κυρύωσ η ςυνεργατικϐτητϊ τουσ 
(5), η δημιουργικϐτητϊ τουσ (4), η ενεργϐσ ςυμμετοχό τουσ ςτο μϊθημα (5) και  η κριτικό 
τουσ ικανϐτητα (2). Σϋλοσ θεωροϑν ϐτι δραςτηριϐτητεσ τϋτοιασ μορφόσ αυξϊνουν και τη 
γνώςη και τη δυνατϐτητα για προφορικό εξϊςκηςη/ακουςτικό κατανϐηςη ςτην Αγγλικό 
γλώςςα (14), βελτύωςη ςτην κατανϐηςη γραπτοϑ-προφορικοϑ λϐγου ςτα αγγλικϊ (3) και 
ςτη ςϑνταξη κειμϋνου (1).  

Απϐ τισ απαντόςεισ των μαθητών ςτα ανοιχτϊ ερωτόματα  για τισ διαθεματικϋσ 
διδαςκαλύεσ και το πρϐγραμμα ΠΕ, προϋκυψαν οι παρακϊτω αναλυτικϋσ κατηγορύεσ: 
1. Η διαθεματικϐτητα: Οι μαθητϋσ χαρακτόριςαν το μϊθημα ενδιαφϋρον, δημιουργικϐ και 
διαςκεδαςτικϐ, «Πολϑ ωραύο» «Πιο ενδιαφϋρον το μϊθημα και δημιουργικϐ», «το 
διαςκεδϊζαμε πολϑ», «…όταν ςαν να όμουν ςε ξϋνη χώρα και ϋκανα μϊθημα ςτα 
αγγλικϊ»,τονύζοντασ κυρύωσ τη διαθεματικϐτητα του project με το ςυνδυαςμϐ 
διαφορετικών γνωςτικών αντικειμϋνων «Μαθαύνεισ καινοϑργια πρϊγματα, ςυνδυϊζεισ 
διαφορετικϋσ γνώςεισ, ςυνδυϊζεισ δϑο μαθόματα τα οπούα δεν εύχεσ ςκεφτεύ να κϊνεισ πριν, 
γύνεται το μϊθημα πιο ενδιαφϋρον και διαδραςτικϐ». «Μου ϊρεςε που ςυνδυϊςτηκαν μαζύ τα 
Μαθηματικϊ με τα Αγγλικϊ. Σο βρόκα πολϑ ενδιαφϋρον», «Ϋταν ενδιαφϋρον, η προςϋγγιςη 
των 2 μαθημϊτων. Δεν εύχα ποτϋ φανταςτεύ ϐτι μποροϑν να ςυνδυαςτοϑν 2 τϐςο διαφορετικϊ 
μαθόματα», «Με εντυπωςύαςε ϐλη αυτό η ανϊμειξη Αγγλικών και Μαθηματικών και όταν πολϑ 
ενδιαφϋρουςα», «Η ιδϋα ςυνδυαςμοϑ των δϑο μαθημϊτων όταν πρωτϐτυπη και ϋςπαγε τη 
μονοτονύα των δϑο μαθημϊτων». Αναφϋρονται επύςησ θετικϊ ςτην ύδια την ιςτορύα του 
Norton Juster και ςτη ςυνεργαςύα μεταξϑ των εκπαιδευτικών «Σϋλοσ βρόκα πολϑ 
ενδιαφϋρον το κεύμενο που ςυνδϑαζε αυτϊ τα δϑο μαθόματα και δϑο καθηγητϋσ». 
2. Η επύδραςη τησ διαθεματικϐτητασ ςτη γνώςη και κατανϐηςη των γνωςτικών 
αντικειμϋνων: Οι μαθητϋσ θεωροϑν ϐτι  με το διαθεματικϐ project εμπλοϑτιςαν ςτο μϊθημα 
τησ Αγγλικόσ γλώςςασ το λεξιλϐγιϐ τουσ με ϐρουσ Μαθηματικών, Υυςικόσ και 
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Περιβαλλοντικών θεμϊτων και εξϊςκηςαν επύςησ τον προφορικϐ τουσ λϐγο, « Μου ϊρεςε η 
επϋκταςη τησ ϑλησ μασ, ακϐμα και αν δεν εύναι η αναγκαύα διδακτϋα ςε Αγγλικϊ, με λϋξεισ και 
ςε μαθηματικϊ με κατανϐηςη και αναγνώριςη νϋων ιδεολογιών και θεωριών», « ϋνα απϐ τα 
πολλϊ θετικϊ που αποκϐμιςα απϐ το πρϐγραμμα όταν το λεξιλϐγιο που κατϋκτηςα ςτα 
αγγλικϊ ςε ςχϋςη με το περιβϊλλον» «Γνώριςα τη ςημαςύα των αγγλικών ςτην 
καθημερινϐτητϊ μασ, εκτϐσ τϊξησ και των ορύων που μασ επιβϊλουν απϐ το Τπουργεύο 
Παιδεύασ», «Με βοόθηςε να μϊθω νϋεσ λϋξεισ», «Βοόθηςε την προφορϊ μου ςτα Αγγλικϊ», «τα 
Αγγλικϊ εξϊςκηςα τον προφορικϐ μου λϐγο και το λεξιλϐγιο», «ϋμαθα καινοϑριεσ και πιο 
περύτεχνεσ λϋξεισ».  

χετικϊ με τη Υυςικό, τα Μαθηματικϊ και την ΠΕ, οι μαθητϋσ θεωροϑν ϐτι 
εμπλουτύςτηκαν οι γνώςεισ τουσ και κατανϐηςαν ϋννοιεσ που εύχαν διδαχθεύ προηγουμϋνωσ, 
«Κατανϐηςα πολλϊ πρϊγματα που δεν εύχα κατανοόςει προηγουμϋνωσ», «…κατϊλαβα 
περιςςϐτερα πρϊγματα», «Μπϐρεςα να κατανοόςω τουσ νϐμουσ του Νεϑτωνα καλϑτερα»,  
«Επεκτϊθηκαν οι γνώςεισ μου και ςτα δϑο θϋματα», «Εμπλουτύςτηκαν οι γνώςεισ μου», « 
Διεϑρυνα το Αγγλικϐ μου λεξιλϐγιο και αναβϊθμιςα τον τρϐπο ςκϋψησ μου και ςτα δϑο 
μαθόματα» «Επεξηγόςεισ για τα γεωμετρικϊ ςχόματα». Οι μαθητϋσ εύδαν τα μαθηματικϊ 
εκτϐσ ςχολικοϑ πλαιςύου, «Εύδα τη ςημαςύα των μαθηματικών ςτην καθημερινϐτητϊ μασ, 
εκτϐσ τϊξησ και των ορύων που μασ επιβϊλουν απϐ το Τπουργεύο Παιδεύασ». την ΠΕ ϐλοι οι 
μαθητϋσ αναφϋρουν τη μεταξϑ τουσ ςυνεργαςύα ωσ θετικό παρϊμετρο ςτη μαθηςιακό 
διαδικαςύα “αυτϐ που μου ϊρεςε περιςςϐτερο όταν τα πρϊγματα που μϊθαμε με βιωματικϐ 
και ςυνεργατικϐ τρϐπο”.  
3. Η Αγγλικό γλώςςα και το βύντεο ωσ διαμεςολαβητικϊ εργαλεύα ςτη μϊθηςη: Οριςμϋνοι 
μαθητϋσ θεωροϑν την Αγγλικό Γλώςςα ωσ διαμεςολαβητικϐ μϋςο ςτη μϊθηςη τησ Υυςικόσ  
«Μϋςω των αγγλικών κατανϐηςα αυτϊ που όξερα ςτη φυςικό», ενώ ϊλλοι θεώρηςαν ϐτι με 
το βύντεο (ςτην Αγγλικό γλώςςα) ϋγινε ευκολϐτερη και διαςκεδαςτικϐτερη η κατανϐηςη 
φυςικών ϐρων «Σο βύντεο όταν  ςτα αγγλικϊ. Πιςτεϑω ϐτι όταν πολϑ καλϊ. Μϋςω του βύντεο 
η κατανϐηςη των φυςικών ϐρων όταν πιο εϑκολη», «με τισ εικϐνεσ……ϋμαθα πιο εϑκολα και 
διαςκεδαςτικϊ», «μϋςω του διαδραςτικοϑ πύνακα μπϐρεςα να κατανοόςω τουσ νϐμουσ τησ 
φυςικόσ καλϑτερα παρϐτι ςτην τϊξη». ε ςχϋςη με τη δημιουργύα τησ μικροϑ μόκουσ ταινύασ 
ςτο Περιβαλλοντικϐ πρϐγραμμα αναφϋρουν “μϊθαμε με βιωματικϐ τρϐπο”.  
4. Οι τεχνικϋσ ‘Δραματικόσ τϋχνησ ςτην Εκπαύδευςη’ και η ςυνεργαςύα: Οι μαθητϋσ μιλοϑν  
θετικϊ για τισ τεχνικϋσ ‘Δρϊματοσ’ που αξιοποιόθηκαν καθώσ και για τη ςυνεργαςύα, η οπούα 
απαιτόθηκε για την εφαρμογό τουσ. «Περιςςϐτερο μου ϊρεςε ο αυτοςχεδιαςμϐσ, επειδό 
βϊλαμε ςε εφαρμογό αςτεύα και τη θεατρικϐτητα με τα παιδιϊ που ςκεφτόκαμε», « οι 
δραματοποιόςεισ όταν ωραύο κομμϊτι του project», «Μ’ αρϋςει η εμπειρύα που κϊναμε τα 
ςκετςϊκια ςτα Αγγλικϊ», «αν ομϊδεσ όταν ωραύο γιατύ χωριςτόκαμε με τον τρϐπο που δεν 
χωριζϐμαςταν αλλιώσ ςε ϊλλη περύπτωςη, εννοώ εύναι ςυνόθωσ ομϊδεσ που δεν εύμαςτε με 
αυτϐν τον τρϐπο και όταν καλϐ πιςτεϑω»  «Μ’ ϊρεςε πϊρα πολϑ που δουλϋψαμε ςε ομϊδεσ και 
ςυνδυϊςαμε  τα μαθηματικϊ με τα Αγγλικϊ». “Μου ϊρεςε το γεγονϐσ ϐτι ςυνεργαςτόκαμε για 
να δημιουργόςουμε μαζύ την ταινύα”.  

υμπερϊςματα 

το Ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, τα διαφορετικϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα διδϊςκονται 
χωρύσ να ςυνδϋονται μεταξϑ τουσ και ϋτςι δε γύνεται αντιληπτό η ςημαςύα τουσ και η 
ςϑνδεςό τουσ με την καθημερινό ζωό. Με τισ διαθεματικϋσ ςυνεργαςύεσ που αναπτϑχθηκαν 
ςτο Καλλιτεχνικϐ χολεύο Γϋρακα, δϐθηκε ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη διαφορετικό προςϋγγιςη 
που μπορεύ να μασ προςφϋρει ο ςυνδυαςμϐσ διακριτών γνωςτικών αντικειμϋνων. Για τη 
διδαςκαλύα τησ Αγγλικόσ αυτϐ ϋχει πολλαπλϊ οφϋλη τα οπούα εύναι χαρακτηριςτικϊ τησ 
προςϋγγιςησ CLIL δηλαδό τησ διδαςκαλύασ περιεχομϋνου και γλώςςασ.  

Οι μαθητϋσ ςτο ςχολεύο Γενικόσ Εκπαύδευςησ ϋρχονται ςε επαφό με τα γεωμετρικϊ 
ςχόματα μϐνο ςτο μϊθημα των Μαθηματικών, ςτο οπούο διδϊςκονται τουσ οριςμοϑσ και τισ 
ιδιϐτητϋσ τουσ. Με το διαθεματικϐ project δϐθηκε η δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ ϐχι μϐνο να 
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δουν αλλϊ και να βιώςουν τα ςχόματα ωσ ‘όρωεσ’ ενϐσ λογοτεχνικοϑ ϋργου και με τον τρϐπο 
αυτϐ να  αμφιςβητόςουν την ςτερεοτυπικό εικϐνα των μαθητών για τα Μαθηματικϊ.  

τη Υυςικό οι μαθητϋσ βοηθόθηκαν ςτην καλϑτερη κατανϐηςη των εννοιών που 
ςχετύζονται με τουσ νϐμουσ του Νεϑτωνα. Μϋςω του βύντεο ςτην Αγγλικό Γλώςςα τουσ 
δϐθηκε η ευκαιρύα να δουν πρακτικϋσ εφαρμογϋσ των νϐμων του Νεϑτωνα απϐ την 
καθημερινό ζωό και να ξεφϑγουν απϐ τη θεωρητικό και ςτεύρα ανϊπτυξό τουσ, κϊτι που 
ςυμβαύνει ςυχνϊ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο. 

ε αυτϐ το διαθεματικϐ πλαύςιο οι μαθητϋσ ϋμαθαν, ευαιςθητοποιόθηκαν και 
ενεργοποιόθηκαν περιβαλλοντικϊ, ενώ μπϐρεςαν να προβϊλλουν τον περιβαλλοντικϐ 
προβληματιςμϐ τουσ ςε ϋνα ευρϑτερο κοινϐ. Μϋςω τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ, τοποθϋτηςαν τα 
περιβαλλοντικϊ θϋματα ςτην παγκϐςμια διϊςταςη τουσ, ανούγοντασ νϋουσ ορύζοντεσ ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα.  

τισ ςυγκεκριμϋνεσ ςυνεργαςύεσ χρηςιμοποιόθηκε μικρϐ δεύγμα μαθητών, ϐμωσ αυτϐ 
εύναι μια αρχό προσ την κατεϑθυνςη τησ διδαςκαλύασ με βϊςη τισ αρχϋσ του CLIL. ήπωσ 
ςημειώνει και η Collopy (2014) ,θα όταν πραγματικϊ δϑςκολο να μεταβεύ κανεύσ απευθεύασ 
απϐ την παραδοςιακό διδαςκαλύα ςτο ςυνδυαςμϐ Μαθηματικών, Υυςικόσ, ΠΕ, Αγγλικόσ 
Γλώςςασ, ϐλων ςυγχρϐνωσ για τη δημιουργύα ενϐσ project. Κϊτι τϋτοιο χρειϊζεται μεγϊλο 
χρονικϐ διϊςτημα. ήμωσ με τον τρϐπο αυτϐ και δοκιμϊζοντασ μια τϋτοια μϋθοδο ςε μικρό 
αρχικϊ κλύμακα μποροϑμε να ελπύζουμε ϐτι ςτο μϋλλον παρϐμοιεσ μϋθοδοι θα εφαρμοςτοϑν 
πιο διευρυμϋνα.   
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Πεξίιεςε 

Με αθνξκή ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζε πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο, 

εθπνλήζακε απφ θνηλνχ, κηα ζεηξά καζεκάησλ θαη παξάιιεια δηεμαγάγακε κηα έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηηο 

δπλαηφηεηεο ρξήζεο ζπζθεπψλ πνιπκέζσλtablet ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην Γπκλάζην. Ζ έξεπλα 
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πινπνηήζεθαλ εμνινθιήξνπ ζην ζρνιείν θαη απνηέιεζαλ πιηθφ δηάρπζεο θαη αμηνιφγεζεο. Απηφ πνπ καο 

ελδηέθεξε άκεζα ήηαλ ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθνχο. 

Λέμεηο θιεηδηά :Γπκλάζην, δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκφο, tablet 

Δηζαγσγή 

ην πιαίζην ηεο κεηεθπαίδεπζήο καο γλσξίζακε έλλνηεο φπσο απηέο απνηππψζεθαλ 

ζηελ ππξακίδα ηεο κεζφδνπ εθκάζεζεο (NationalTrainingLaboratories, Bethel, Maine) 

ζην ρήκα 1 θαη δείρλνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα λα απνθνκίζεη θάπνηνο λέεο 

γλψζεηο. 

 

ρήκα 1.Μαζαίλνπκε θαιχηεξα φηαλ δηδάζθνπκε άιινπο! 

Παξαηεξήζακε πσο ε δηδαζθαιία ελφο αληηθεηκέλνπ εγγπάηαη πην πςειά πνζνζηά 

θαηαλφεζεο λέαο γλψζεο. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ΣΠΔ ζε πεξηβάιινλ δηδαθηηθήο αίζνπζαο 

είλαη αληηθείκελν ζε πνιιά ζελάξηα εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απνθαζίζακε λα 

ζπλδπάζνπκε απηέο ηηο αξρέο θαη λα δνκήζνπκε κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα 

εθαξκφδακε ζε Γπκλάζην θαη παξάιιεια ζα δηελεξγνχζακε κηα έξεπλα ζε φια ηα ζηάδηα 

γηα λα απνηππψζνπκε ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζεκεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα νθέιε ή ηηο 

αδπλακίεο ψζηε λα ηελ επαλαζρεδηάζνπκε αλ ρξεηάδνληαλ.  

mailto:pavlidou_despoina@yahoo.com
mailto:dlytsios@yahoo.gr
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Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηήζακε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, 

ην LearningDesigner,φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2,ην νπνίν ζεσξνχκε εχρξεζην θαη ην 

νπνίν πξνζθέξεηαη δσξεάλ. Απηή ε εθαξκνγή καο επηηξέπεη λα νξγαλψλνπκε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα κε γλψκνλεο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην είδνο θαη ηνλ ηχπν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηακνξθψλεη έλαλ πίλαθα φπνπ απνηππψλνληαη φια απηά. Έρεη ην 

επηπιένλ πξνζφλ λα επηδεηθλχεη κε γξάθεκα ηνλ επηκεξηζκφ έξγνπ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν 

θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ απαηηνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο. Έηζη θαζηζηά άκεζα 

νξαηφ ην πνζνζηφ πνπ πξαγκαηηθά ζα αθηεξψζεη ν καζεηήο αλά δξαζηεξηφηεηα. Απηφ 

είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαζψο θάπνηεο θνξέο πηζηεχεη πσο ε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεδηάδεη είλαη πξαγκαηηθά νκαδνζπλεξγαηηθή, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ηεξνχληαη παξά ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ρσξίδεηαη ζε ζηάδηα θαη ζηαηηζηηθά δίλεηαη έλα πηηφγξακκα(piechart) ελψ 

αλαιχνληαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο εμαζθνχληαη νη καζεηέο. 

 

 
ρήκα 2.Απνηχπσζε ζε LearningDesigner ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Σν κάζεκα πνπ επηιέμακε ήηαλ ην 9
ν
 θεθάιαην απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν ThinkTeen 3, 

επηπέδνπ αξραξίσλ θαη ην ηκήκα πνπ ζπκκεηείρε ήηαλ ην Γ1 απφ ην 4
ν
 Γπκλάζην Βέξνηαο. 

Οη επηινγέο απηέο ήηαλ ζπκπησκαηηθέο. Δπεηδή ε έξεπλα δηεμήρζε ηελ άλνημε ηνπ 2015, 

νη καζεηέο ζα δηδάζθνληαλ απηφ ην θεθάιαην νχησο ή άιισο θαη ην ηκήκα απνηεινχληαλ 

απφ καζεηέο θαη ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηεμήγαγαλ ηελ έξεπλα. 

Σν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ αζρνιείηαη ζεκαηηθά κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

αιιά ηηο παξνπζηάδεη ρσξίο ηδηαίηεξε αλάιπζε θαη απφ πιεπξάο Γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ αζρνιείηαη κε ηνλ Πιάγην Λφγν ζηα Αγγιηθά. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, 
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δνκήζακε κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δηάξθεηαο 3 (ηξηψλ) δηδαθηηθψλ σξψλ, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ εμνινθιήξνπ ζην ζρνιείν, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ tablet ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ, λα παξάγνπλ ηειηθά έλα βίληεν δηάξθεηαο 1-

1,5 ιεπηψλ, ην νπνίν νη ζπκκαζεηέο ηνπο απφ ηα άιια ηκήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ ζα 

ππνηίηιηδαλ ζηα Αγγιηθά θάλνληαο ρξήζε ηθαλνηήησλ δηακεζνιάβεζεο (mediation) φπσο 

δεηά πνιιέο θνξέο ην βηβιίν εθαξκφδνληαο παξάιιεια ηνλ Πιάγην Λφγν ζηα Αγγιηθά. 

ηάδηα 

α) ρεδηαζκόο έξεπλαο 

Δπηιέμακε σο εξγαιείν ζρεδίαζεο ην LearningDesigner γηα ηελ απνηχπσζε κε 

αθξίβεηα ησλ ζηαδίσλ, ησλ ηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ ρξνληζκφ, ηε κέζνδν 

αμηνιφγεζεο,έλαλ κεηθηφ ηχπν αμηνιφγεζεο απφ παξαηεξεηή-εθπαηδεπηηθφ θαη 

απηναμηνιφγεζε ηεο νκάδαο ζε θάζε ζηάδην, κε ξνχκπξηθεο εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα 

απηφ ην ζθνπφ θαη ηέινο ηελ κέζνδν  απνηχπσζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη επηκέξνπο 

κεηξήζεσλ ζε έλα άιιν δηαδξαζηηθφ εξγαιείν ην Infogram. ην ρήκα 3 θαίλνληαη ηα 

κεηξήζηκα κεγέζε ζηελ έξεπλα : αξηζκφο, θχιιν, επίπεδν ηθαλνηήησλ ρξήζηε, ρψξνο 

εξγαζίαο. 

 
ρήκα 3. Άπνςε απφ ην Infogram θαη ηα πξψηα ζηαηηζηηθά δείγκαηα ηεο έξεπλαο 

Παξάιιεια, θαη γηα ιφγνπο επηβεβαίσζεο ηεο έξεπλαο,βηληενζθνπνχζακε ηηο νκάδεο 

γηα λα ειέγρνπκε ηελ ζπκκεηνρή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο έσο ην ηειηθφ 

βίληεν.                  

β) Οκάδεο-ζπλεξγαζία-έξεπλα 
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Οξίζακε σο βέιηηζην αξηζκφ καζεηψλ ηνπο 3(ηξεηο) αλά νκάδα γηα λα ξπζκίδνληαη πην 

εχθνια ηπρφλ δηαθσλίεο. Οη νκάδεο φξηζαλ ηηο πεγέο ηεο έξεπλάο ηνπο. Κάζε νκάδα 

αλέιαβε λα παξνπζηάζεη πξνθνξηθά, ζηα Διιεληθά, κέζα ζε 1-1,5 ιεπηά, κηα απφ ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπο. Γε κπνξνχζαλ λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ ίδηα πεγή ελέξγεηαο κε άιιε νκάδα, δε κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηα 

tabletζην ζπίηη ηνπο, δε κπνξνχζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ζθνπφ πνπ δελ είλαη 

εθπαηδεπηηθφο. Καηά ηα άιια είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα θξαηνχλ απιέο ζεκεηψζεηο θαη λα 

επηιέμνπλ λα ζπλνδεχζνπλ ηελ παξνπζίαζε κε νπηηθφ πιηθφ πνπ πηζηεχνπλ πσο ηαηξηάδεη. 

Μπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ Googlesearch&Pinterestψζηε λα ζπγθεληξψλνληαη 

γξήγνξα νη εηθφλεο ζε έλαλ ινγαξηαζκφ ρσξίο λα «θαηεβάζνπλ» αξρεία. Λνγαξηαζκφ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ έλαλ, θνηλφ,ν νπνίνο αλήθε ζε εθπαηδεπηηθφ-εξεπλεηή γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο. Απνδείρζεθε ρξήζηκν θαη πξαθηηθφ αθνχ ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δελ 

επέηξεπε ηελ δεκηνπξγία πνιιψλ ινγαξηαζκψλ θαη δεηνχκελν δελ ήηαλ λα «θαηέβνπλ» 

αξρεία θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθίεο αιιά λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο νη καζεηέο ην πιηθφ 

πνπ κειεηνχζαλ. Οη θσηνγξαθίεο ζα ζπλφδεπαλ ηελ παξνπζίαζε αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο νκάδεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξνπζίαζήο ηνπο. ηα πξψηα απηά ζηάδηα, 

ηα κέιε ηεο νκάδαο αμηνινγνχζαλ ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο ηνπο ζε ξνχκπξηθεο. Οη 

νκάδεο ιάκβαλαλ αμηνιφγεζε θαη απφ ηνλ παξαηεξεηή. Γεληθά νη καζεηέο βαζκνιφγεζαλ 

πην απζηεξά ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο απφ φηη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ηνπο παξαηεξνχζε. 

Δπίζεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ δήηεζαλ νη 

καζεηέο βνήζεηα γηα θάπνηα απφ ηηο εθαξκνγέο θαη δελ δήηεζαλ θακηά επηπιένλ 

εθαξκνγή. Γελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα ζηελ ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ θαη δελ πξνέθπςαλ 

ηερληθά πξνβιήκαηα. 

γ) Δξγαζία-παξαθνινύζεζε-πξντόλ 

Καηά ηελ δεχηεξε ψξα δηδαζθαιίαο , νη καζεηέο είραλ πιένλ απνθαζίζεη γηα ηνπο 

ξφινπο ηνπο (παξνπζηαζηήο, ρεηξηζηήο πνιπκέζσλ, θάκεξακαλ) θαη είραλ αληηιεθζεί 

πιήξσο ηελ ζεκαζία ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο. Ο παξνπζηαζηήο ρξεηαδφηαλ ηνλ ρεηξηζηή 

γηα ηελ ζσζηή πξνβνιή ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ρξνληζκφ θαη δηάηαμε. Ζ παξάιιειε 

πξνβνιή γηλφηαλ ζε δηαδξαζηηθφ πίλαθα (ζχλδεζε tabletκεinteractiveboard κέζσHDMI 

θαη κέζσVGA ζεprojector ζαλ ελαιιαθηηθή)αιιά θαη νη δχν καζεηέο βαζίδνληαλ ζηνλ 

θάκεξακαλ, ν νπνίνο ξχζκηδε ηε γσλία ιήςεο, ηα πιάλα, ην δνπκ θαη ηνλ ρξνληζκφ γηα 

έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα.Γηα λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλεο νη νκάδεο έθαλαλ κηα 

πξψηε παξνπζίαζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ελψ ν ρεηξηζηήο έβαδε ην νπηηθφ πιηθφ ζε 

ζεηξά θαη ξχζκηδε ηνλ ρξνληζκφ. Ο θάκεξακαλ απνθάζηδε ηελ γσλία ιήςεο. ε απηφ ην 

ζηάδην ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρζεθαλ απφ ηηο άιιεο νκάδεο ππήξμε κεγάιεο ζεκαζίαο 

θαη θαζφξηζε ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Έηζη νη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζεηηθά ηελ 

επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή πνπ αζθήζεθε θαη έθαλαλ γελλαηφδσξεο αιιαγέο, πέηπραλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο αλειαζηηθέο νκάδεο πνπ δε δέρζεθαλ ηελ θξηηηθή θαη 

επέκελαλ φηη ε παξνπζίαζή ηνπο ήηαλ άςνγε. Οη θαιχηεξεο νκάδεο ηξνπνπνίεζαλ ηελ 

παξνπζίαζε, ην ιφγν ηνπο, ηελ άξζξσζε, ηελ ζηάζε ηνπ παξνπζηαζηή, ην ρξνληζκφ ή 

επέιεμαλ ιήςε παξαπάλσ πιάλσλ θαη απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Έηζη «γχξηζε» ε θάζε 

νκάδα ην βίληεφ ηεο. ε απηή ηε θάζε κεηαβιήζεθαλ θαη ζηαηηζηηθά νη αμηνινγήζεηο 

ηνπο. Οκάδεο πνπ αξρηθά ήηαλ ιηγφηεξν επραξηζηεκέλεο κε ηελ ζχλζεζε θαη ηελ πνξεία 

ηνπο, δνχιεςαλ φκσο πην νπζηαζηηθά,έθαλαλ βειηηψζεηο θαη ζπγθέληξσζαλ πςειφηεξε 

ηειηθά βαζκνινγία ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη απφ 

ηα άιια ηκήκαηα. πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4, ππήξμε θαη κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ 

πξνζηέζεθε ζην ηέινο ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα πξνζκεηξήζεη θαη 

απνηππψζεθε ζηελ ζηαηηζηηθή. Αθνξνχζε ζηελ επηβεβαίσζε ηεο κειέηεο καο κέζσ κηαο 
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πξφθιεζεο πξνο ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ θαη ζα ηελ αλαιχζνπκε καδί κε ην ζπκπέξαζκα 

ηεο έξεπλαο. 

 

ρήκα 4. Απνηχπσζε ζε γξάθεκα ηεο πνξείαο αμηνιφγεζεο νκάδσλ αλά ζηάδην & 

αλά νκάδα 

δ) Απνηειέζκαηα-δηάρπζε:  

Σν ηειηθφ πξντφλ-βίληεν παξνπζηάζηεθε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο Γ‘ ηάμεο ζην 4
ν
 

Γπκλάζην Βέξνηαο. Οη καζεηέο επέιεγαλ ην βίληεν πνπ ηνπο θαηλφηαλ πην πιήξεο, ζαθέο, 

απιφ, θαηαλνεηφ θαη κε κεγαιχηεξε ζπλάθεηα πξνο ην ζέκα. Υξεζηκνπνίεζαλ Πιάγην 

Λφγν ζηα Αγγιηθά θαη ππνηίηιηζαλ ηα βίληεν. Σν πιηθφ καο ήηαλ επνκέλσο 

αλαθπθιψζηκν θαη απφιπηα ρξεζηηθφ. ζνλ αθνξά ηηο νκάδεο εξγαζίαο, ζηα ηειηθά 

ζρφιηα ηεο απηναμηνιφγεζήο ηνπο νκνιφγεζαλ πσο ήηαλ κηα απφ ηηο πην επράξηζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ θάλεη ζην Γπκλάζην ελψ φζα εξεχλεζαλ απέθιεηαλ λα ηα 

μεράζνπλ! 

θνπνί 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δνκήζεθε κε βάζε ηελ κεηεθπαίδεπζή καο αιιά θαη ηελ 

επηζπκία καο λα δηακνξθψζνπκε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επέηξεπαλ ζηνπο 

καζεηέο λα εξγαζηνχλ νκαδνζπλεξγαηηθά, λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα  εθαξκφζνπλ ηηο ΣΠΔ 

πινπνηψληαο εξγαζίεο πνπ κε άιινλ ηξφπν δε ζα κπνξνχζαλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

ρξεζηηθφ πξντφλ πνπ λα απνηππψλεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο,λα είλαη αλαθπθιψζηκν 

θαη ζπλαθέο κε ην κάζεκά ηνπο θαη λα είλαη ηειηθά επράξηζην. Ήηαλ πξάγκαηη επράξηζην 

θαη γηα εκάο πνπ παξαθνινπζνχζακε ηνπο καζεηέο καο λα εξεπλνχλ θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη. 

ηφρνη-ζπκπέξαζκα 

Γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ έξεπλά καο πήγακε έλα βήκα παξαθάησ. Βάιακε ζηηο 

νκάδεο καο κηα επηπιένλ πξφθιεζε. Πξνηείλακε λα θηηάμνπλ ζην ζπίηη έλα αλάινγν 

βίληεν αιιά κε ηα εξγαιεία πνπ νη ίδηνη ζα επέιεγαλ. Γψζακε ρξφλν έλα επηπιένλ 

αββαηνθχξηαθν θαη δπλαηφηεηα αλαβαζκνιφγεζεο. Μφλν κηα νκάδα δέρζεθε ηελ 

πξφθιεζε. Ήηαλ ε νκάδα πνπ ζεσξνχζε πσο ήηαλ ηερλνινγηθά θαιχηεξε ζε επίπεδν απφ 
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ηηο άιιεο. Παξαδφμσο - γη‘απηνχο - δελ θαηάθεξαλ λα παξνπζηάζνπλ αλάινγν βίληεν. 

Γηθαηνιφγεζαλ ηελ απνηπρία ηνπο επηθαινχκελνη απξνζπκία ησλ κειιψλ ηεο νκάδαο λα 

ζπλαληεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ ζην πιηθφ. Πηζηεχνπκε πσο απηφ είλαη έλα 

ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν φηαλ δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο καο λα δνπιέςνπλ ζην ζπίηη ηνπο 

αιιά ζε νκάδεο. Δίηε δελ μέξνπλ είηε δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ απφ θνηλνχ ζπγγξαθή εξγαζηψλ. Αιιά πξσηίζησο δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί 

λα ζπλεξγάδνληαη νπζηαζηηθά. Γελ είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ε ζπξξαθή θεηκέλσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ πεγέο ζην δηαδίθηπν, ρσξίο ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο θαη ρσξίο απηά λα 

δηαβάδνληαη απφ ηνπο καζεηέο. Μηα νκαδηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη δηαθξηηνχο 

ξφινπο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ. Χο εξεπλεηέο πξνηείλνπκε λα εθπαηδεπζνχλ νη καζεηέο 

πξψηα ζην ζρνιείν ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ έξεπλα πξηλ ηνπο δεηεζεί λα ην θάλνπλ 

απφ ην ζπίηη ηνπο. Γηα εκάο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηελ έξεπλα ηα απνηειέζκαηα 

απνηππψζεθαλ σο ζεηηθά γηα φινπο φζνη ζπκκεηείραλ. Οη καζεηέο θαηαλφεζαλ πιήξσο 

ηηο έλλνηεο πνπ παξνπζίαδε ην ζρνιηθφ ηνπο βηβιίν. Οη ζπκκαζεηέο ηνπο επσθειήζεθαλ 

απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα αθνχ ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ επράξηζηε θαη άκεζε. 

Αληηιήθζεθαλ ηελ ζπρλή αλάγθε ηεο δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζε δπν γιψζζεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα αιιά κε απιφ θαη άκεζν ηξφπν. ινη νη εκπιεθφκελνη ραξαθηήξηζαλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα σο επράξηζηε, επνηθνδνκεηηθή θαη ρξήζηκε πνπ μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο.Οη καζεηέο ηδηαίηεξα έλησζαλ άλεζε ζηελ νκάδα, εληζρχζεθε ε θνηλσληθφηεηα θαη ε 

απηνπεπνίζεζεηνπο, ελψ απέθηεζαλ πξφζζεηεο ηθαλφηεηεο ζηελ ρξήζε θαη εθαξκνγή 

πνιπκέζσλ. 

Δπίινγνο 

Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε επξεία θιίκαθα 

ζα έδηλαλ ζηνπο καζεηέο ηελ δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ νπζηαζηηθά ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα εθαξκφζνπλ φζα δηδάζθνληαη παξάγνληαο παξάιιεια ρξεζηηθά 

πξντφληα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα έθαλαλ ην κάζεκά ηνπο πην επράξηζην, δεκηνπξγηθφ θαη 

νπζηαζηηθφ επεηδή ζα θαηάθεξλαλ λα ελζσκαηψζνπλ πνιιά απφ ηα πξντφληα ζε 

ειεθηξνληθέο ηάμεηο βνεζψληαο ηνπο καζεηέο ζηελ κειέηε ηνπο αθφκα θαη απφ ην ζπίηη. 

Σν ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ην ρακειφ θφζηνο θαη ηελ επθνιία 

ρξήζεο ησλ tablet (κηθξφ φγθν, βάξνο αιιά πξνζβαζηκφηεηα, νηθεηφηεηα θαη πιήζνο 

εθαξκνγψλ) θαη λα δεκηνπξγήζεη έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο 

ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο φπσο ε αζθάιεηα, 

πξνζβαζηκφηεηα,θαλφλεο εζηθήο ρξήζεο. 

Σα tablet πνπ ρξεζηκνπνηήζακε αγνξάζηεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φπσο θαη ν 

projectorκε ηελ camera θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο θνηλφο ινγαξηαζκφοGoogle(ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ) θαη κφλν δπν εθαξκνγέο. Γε καο ρξεηάζηεθαλ άιιεο. πλδεζηκφηεηα καο 

εμαζθάιηζε έλα 3Gwirelessrouter κε ρξήζε δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Θέιακε λα 

βεβαησζνχκε έηζη πσο ε έξεπλά καο ζα κπνξνχζε λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

νπνηαδήπνηε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

Διπίδνπκε παξφκνηεο έξεπλεο λα πξνσζήζνπλ ηελ ρξήζε πνιπκέζσλ ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ ζρνιείνπ εμαζθαιίδνληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. Απηφ αθνξά ηηο ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο θαη ζε απηέο απεπζπλφκαζηε δεηψληαο λα 

θαιχςνπλ ζην κέιινλ απφ νηθνλνκηθή θαη λνκηθή άπνςε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζρνιεία έρνπλ ηθαλά ζρέδηα δξάζεο θαη επηδείμνπλ αλάινγεο πξαθηηθέο πξνζέγγηζεο λέσλ 

παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ. 
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πλέληεπμε κέζσ Skype απφ ην Γεξκαλφ ηζηνξηθφ θ. Hagen Fleischer 
 

 Πξνδξνκίδνπ Καηεξίλα 

Καζεγήηξηα Γεξκαληθήο γιψζζαο, 3
ν
 Γπκλάζην Γηαλληηζψλ, 

katherinaprod@hotmail.gr 

 

Σειίδνπ Χξαηνδήιε 

Καζεγήηξηα Αγγιηθήο  γιψζζαο, 3
ν
 Γπκλάζην Γηαλληηζψλ, 

telidou.rozita@gmail.com 

                                 Πεξίιεςε 

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα δεδνκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηελ αγγιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 3
νπ

 

Γπκλαζίνπ Γηαλληηζψλ, Πξνδξνκίδνπ Καηεξίλα, θαζεγήηξηα Γεξκαληθήο γιψζζαο θαη Σειίδνπ Χξαηνδήιε 

θαζεγήηξηα Αγγιηθήο, πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ θαηλνηφκν δξάζε «πλέληεπμε κέζσ Skype απφ ην Γεξκαλφ 

ηζηνξηθφ θ. Hagen Fleischer» κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κέζσ κεηάθξαζεο 

θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεψλ ηνπο. Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο είραλ ηελ 

επθαηξία θαη ηε ραξά λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνλ θ. Fleischer λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο ζε πξνζσπηθφ θαη 

ηζηνξηθφ επίπεδν θαη λα απνθηήζνπλ άκεζε αληίιεςε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ. Παξάιιεια 

θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε λέεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ αγγιηθή θαη 

γεξκαληθή γιψζζα, ην ιεμηιφγηφ ηνπο, ηε γξακκαηηθή, θαη ην ζπληαθηηθφ, ψζηε, φπσο νξίδεη θαη ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζην πξφγξακκα ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ λα απνθηήζνπλ κεηαγισζζηθή ηθαλφηεηα ζηηο 

δπν μέλεο γιψζζεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Αγγιηθά, Γεξκαληθά, κεηάθξαζε. 

Δηζαγσγή   

Θεσξία  

Ζ ηδέα γη‘ απηή ηε ζπδήηεζε πξνήιζε απφ κηα εθπνκπή ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ 

MEGA κε ηίηιν «Οη Γεξκαλνί πνπ αγάπεζαλ ηελ Διιάδα» ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν θ. 

Fleischer. Ζ αθνξκή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο απηήο θαη ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ θ. 

Fleischer απνηέιεζε ην 7
ν
 θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ γεξκαληθψλ Hit 2

1
 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην βηβιίν ησλ αζθήζεσλ, ην νπνίν κειεηά θαη παξνπζηάδεη Γεξκαλνχο 

ινγνηέρλεο, πνηεηέο θαη γεληθφηεξα αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ 

ηερλψλ, θαζψο θαη απφ ηηο ζειίδεο 13-24 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ αγγιηθψλ Teen idols Unit 

2
2
. πλεπψο, ε ζπδήηεζε κέζσ Skype κε ηνλ θ. Fleischer έθεξε ηα παηδηά ζε επαθή κε 

έλαλ «θνξέα» ηνπ γεξκαληθνχ πνιηηηζκνχ θαη γλψζηε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη θπξίσο 

ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο γεξκαληθέο απνδεκηψζεηο. 

Πιαίζην 

                                                        
1
 Deutsch ein Hit!2Γ‘Κ.Π../επεαεθ ΗΗ/Δλέξγεηα 2.2.1/Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» έθθεξ,Ν.Γφθαγα,Α,Μηρειάθνπ,Μ.Πάιιε,Β. (2ε εθδ. 2010) Γεξκαληθά Deutsch-ein 

Hit!2Β‘Γπκλαζίνπ. Αζήλα: Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 

2 Think Teen. Γ‘ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:«Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ. Gavigan,P3rd Grade of Junior High School STUDENT‘S BOOK Αζήλα: Οξγαληζκφο 

Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 
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χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο
3
 θαη ην ςεθηαθφ ζρνιείν

4
, ην κάζεκα ηεο 

αγγιηθήο θαη  γεξκαληθήο γιψζζαο εληζρχεη ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, 

ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, δηακνξθψλεη αμίεο, 

ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο φρη κφλνλ ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ζηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα, ε νπνία είλαη πνιηηηζκηθή θαη ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη. Οη καζεηέο 

θαη καζήηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ καο απνθάζηζαλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, κε αθνξκή ηελ απήρεζε πνπ έρεη ην ζέκα ησλ γεξκαληθψλ απνδεκηψζεσλ 

ζηελ Διιάδα, λα πάξνπλ ζπλέληεπμε απφ ηνλ θχξην Fleischer,ψζηε λα κεηαθξάζνπλε ηα 

ιεγφκελά ηνπ ζηελ αγγιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη καζεηέο ζα απνθηνχζαλ πξφζβαζε ζε λέεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο (κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο κεηάθξαζεο ζηα αγγιηθά θαη ζηα 

γεξκαληθά) θαη ζπγρξφλσο ζα απνθηνχζαλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ, 

ιακβάλνληαο πάληα ππ‘ φςηλ κε πνηνλ κηιάλε, γηα πνην ζέκα θαη κε πνηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλνχλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είρε παξνπζηαζηεί 

ν ζηφρνο ηεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ε παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ κε ζέκα ηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο απφ ηνλ αγαπεκέλν ηζηνξηθφ ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ Διιήλσλ, θαζψο θαη νη γξακκαηηθνί θαλφλεο ηεο αγγιηθήο θαη  

γεξκαληθήο γιψζζαο. Δπίζεο, πξνζδηνξίζηεθε φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απαηηήζεθε ε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε 

καζεηή ρσξηζηά. Τπάξρνπλ καζεηέο πνπ είλαη αθνπζηηθνί ηχπνη, άιινη νπηηθνί, θηλεηηθνί, 

γλσζηηθνί θαη άιινη θαη νπηηθνί θαη αθνπζηηθνί ηαπηφρξνλα. Έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε 

θαη απηνί νη παξάγνληεο.  

ηόρνη
5
 

Οη ζηφρνη πνπ επηηεχρζεθαλ κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ήηαλ πνηθίινη. Έλαο 

γισζζηθφο/επηθνηλσληαθφο ζηφρνο  ήηαλ λα πεηχρνπκε έλα άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ καο 

πξνο ηελ θνηλσλία θαη παξάιιεια έλα δηαθνξεηηθφ κάζεκα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θνξέο. 

Οη καζεηέο θαη καζήηξηέο καο λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ ζηελ 

αγγιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα, ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ κε πνηνλ κηιάλε, γηα πνην ζέκα θαη 

κε πνην ηξφπν, μεθεχγνληαο απφ ηνλ δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν κάζεζεο. Ο θχξηνο 

γισζζηθφο /επηθνηλσληαθφο ζηφρνο ήηαλ νη καζεηέο/ηξηεο λα εκβαζχλνπλ ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν εθαξκφδνληαο απφ ηε κία ηε δηδαγκέλε χιε, ελψ παξάιιεια ςάρλνληαο ζε 

ιεμηθά θαη ζην δηαδίθηπν εμέιημαλ ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηά ηνπο. 

Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο έζεζε σο επηπξφζζεην ζηφρν ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ 

ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη δήιν γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο. Σν επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ δελ ήηαλ ην ίδην. κσο, κέζσ ηεο νκαδνθεληξηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο θαηάθεξαλ νη καζεηέο/ηξηεο λα αιιεινβνεζεζνχλ θαη επεηεχρζε ε 

                                                        
3
 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο Σεχρνο Γεχηεξν ζει.1443 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο ζηελ Δ θαη η ηάμε Γεκνηηθνχ θαζψο θαη ζην Γπκλάζην) 

Μέζα απφ ην κάζεκα ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο, νη καζεηέο απνθηνχλ «κεηαγισζζηθή ηθαλφηεηα», θαζψο έξρνληαη ζε επηθνηλσλία  κε 

νκηιεηέο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο αλά ηνλ θφζκν, δηακνξθψλνπλ πνιππνιηηηζκηθή ζπλείδεζε καζαίλνληαο λα ζέβνληαη ηνλ πνιηηηζκφ 
θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ γεξκαλφθσλσλ ιαψλ θαη ρσξψλ, απνθηνχλ  ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο γιψζζαο, ζπγθξίλνπλ ηε  γεξκαληθή κε 

ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε  ην ΓΔΠΠ Ξέλσλ Γισζζψλ  είλαη  γλσξίδνληαο λένπο πνιηηηζκνχο λα  

ηνπο θαηαλνήζεη θαη λα  ηνπο ζεβαζηεί 
4
 Φεθηαθφ ρνιείν ΤΠ.Δ.Π.Θ. ΑΠ Γεξκαληθήο γιψζζαο ει.390. 

5
Σν πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιισλ 

δηαηάμεσλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. (1993,Οθηψβξηνο 8). Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 451/1993,η. Α  ζζ. 4682 

-4689 
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ζπλαξκνγή ηάμεο θαη θνηλσλίαο. Οη κελ καζεηέο/ηξηεο πνπ γλψξηδαλ θαιχηεξα ηε κία 

μέλε γιψζζα βνήζεζαλ ηνπο ππφινηπνπο, θαη φζνη/φζεο είραλ ιηγφηεξεο γλψζεηο λα 

δέρνληαη κε ραξά ηε βνήζεηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο.(γισζζηθφο επηθνηλσληαθφο 

ζηφρνο δει ηνπο δψζακε θίλεηξν γηα λα κάζνπλ ηελ μέλε γιψζζα). 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειεί θίλεηξν ψζηε ηελ επφκελε ρξνληά λα δεισζνχλ 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο/ηξηεο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Κ.Π.Γ. 

 

 

Δπίζεο ππήξμαλ θαη γισζζηθνί παηδαγσγηθνί ζηφρνη. Πην ζπγθεθξηκέλα
6
, νη ζηφρνη 

πεξηειάκβαλαλ: ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, ηε 

ζσζηή νξζνγξαθία ζηα αγγιηθά θαη γεξκαληθά, ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ κε ζηφρν ην 

λφεκα/ηηο ιεπηνκέξεηεο, ηελ απφθηεζε αληίιεςεο γηα ηελ ηζηνξία, ηε γιψζζα, ηε 

κεηάθξαζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Γεξκαλψλ θαζψο θαη ησλ Διιήλσλ (Γίζηνκν), ηε 

ζχληαμε θεηκέλσλ(θαηφπηλ νδεγηψλ, επεμεξγαζία  κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο), ηελ 

θαηάιιειε ρξήζε ηεο γιψζζαο (γεξκαληθήο-αγγιηθήο), ηελ αλαγλψξηζε  θαη δηφξζσζε 

ιαζψλ, ηε ρξήζε ζσζηήο ζχληαμεο, ηελ εθκάζεζε θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ, ηελ 

απφθηεζε επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο ζεκαηηθήο δπζθνιίαο, ηελ ρξήζε 

κνξθνζπληαθηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ αλαθάιπςε κέζσ ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

θαη αλαγλψξηζε  νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηηο δχν γιψζζεο (φζνλ αθνξά ζηε γεξκαληθή 

γιψζζα, θιίζε επηζέησλ αλάινγα κε ην άξζξν), ηελ αλαγλψξηζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο μέλεο γιψζζαο, ηελ αληίιεςε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο γεξκαληθήο θαη αγγιηθήο 

γιψζζαο θαη ηηο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο κε ηελ ειιεληθή. Παξάιιεια φκσο ζθνπφο ηεο 

εξγαζίαο ήηαλε ε θαιιηέξγεηα ηεο κεηαγισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ, ε 

δηακφξθσζε πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο, ε θαηαλφεζε άιισλ πνιηηηζκψλ, ε δεκηνπξγία  

επηθνηλσληαθήο απηνπεπνίζεζεο (εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο), ε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία (ςεθηαθά ιεμηθά), ε πξφζβαζε ζηελ επηθνηλσλία (επεηεχρζε ε ζπλέληεπμε 

θαη δηεπθνιχλζεθε ε επηθνηλσλία  αμηνπνηψληαο ηε ζπλεξγαηηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή 

κάζεζε, ε εμνηθείσζε κε ηα ςεθηαθά εξγαιεία. Οη καζεζηαθνί θαη θνηλσληθνί  ζηφρνη  

πεξηειάκβαλαλ ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο, ην ζχλζεην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ηελ πξναγσγή ζπλεξγαηηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο. 

Έλαο επηπιένλ ζηφρνο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο ήηαλ λα καζαίλνπλ «πψο λα καζαίλνπλ» 

αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο , αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο, νξγαλψλνληαο ηελ κάζεζή 

ηνπο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ψζηε λα απνθηήζνπλ απηνλνκία κάζεζεο. Οη 

καζεηέο/ηξηεο έκαζαλ «πψο λα καζαίλνπλ»
7
,επηζηξαηεχνληαο ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ηφζν κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηνλ ίδην ηνλ θ. H.Fleischer, φζν   θαη κε ηελ κεηάθξαζε ησλ δηαιφγσλ απνζθνπψληαο 

ζηελ εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ ηνπο, φρη κφλν  ηνπ καζήκαηνο ησλ Γεξκαληθψλ θαη 

Αγγιηθψλ αιιά θαη ησλ ηζηνξηθψλ ηνπο γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ην Γίζηνκν. Μέζσ ηεο 

παξαπάλσ ελεξγεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο έκαζαλ «πψο λα καζαίλνπλ». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε γλψζε δελ πξνζθέξζεθε έηνηκε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, αιιά θαηαθηήζεθε 

απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/ίδηεο. (Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθαλ νη ζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο γλψζεηο 

ηνπο ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ 

καζεηψλ/ηξησλ,ην νπηηθναθνπζηηθφ θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ, δειαδή ηε δηαδηθηπαθή 

                                                        
6 www.pi-schools.gr/download/programs/depps/16aps_Germanikon.pdf 
7 Πξαθηηθά ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο(ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.), 5ν Παλειιήλην πλέδξην κε 

ζέκα «Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ», 7-9Μαΐνπ 2010 
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ζπλέληεπμε κέζσ Skype, ε νπνία αληαπνθξίζεθε ζηηο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ,αιιά θαη ηε κεηάθξαζε ησλ δηαιφγσλ ζηα γεξκαληθά θαη ζηα αγγιηθά. Με 

ηελ έληαμε ηεο ηερλνινγίαο  έκαζαλ «πσο λα καζαίλνπλ» αλνίγνληαο ηνπο νξίδνληέο ηνπο 

ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. (θνηλσληθνπνιηηηζκηθφο ζηφρνο) θαη ζπγρξφλσο ηνπο 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα λα απηελεξγήζνπλ, λα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή, 

θαζψο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε δηαδξαζηηθφ ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ 

(παηδαγσγηθφο ζηφρνο). 

Καηεβιήζε πξνζπάζεηα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ νη καζεηέο/ηξηεο, ψζηε λα ζπκβάιεη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ζηελ θνηλσληθή, πξνζσπηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη αλάπηπμή 

ηνπο
8
.(θνηλσληθφο) 

Σειηθφο ζηφρνο ήηαλ λα θαηνξζψζνπκε λα  μεθχγνπλ ηα παηδηά απφ ηα ηνπηθά θαη 

ρξνληθά φξηα πνπ πεξηνξίδνπλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 

ώκα 

Μέζνδνο-Αθόξκεζε 

Με δεδνκέλε ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ αίζνπζα δηαηππψλνληαλ ζπρλά ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο απφ  

νξηζκέλνπο καζεηέο/ηξηεο φπσο «Οη Γεξκαλνί είλαη θαθνί», «Οη Γεξκαλνί καο ρξσζηάλε» 

«Έθαςαλ ην Γίζηνκν», «Υάηι Υίηιεξ»,» «Γελ καο δίλνπλ ρξήκαηα» «Ζ Μέξθει…….». 

Παξάιιεια φκσο άιινη καζεηέο/ηξηεο εμέθξαδαλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε εθθξάζεηο 

φπσο «Ο παππνχο θαη νη γηαγηά κνπ εξγάζηεθαλ ζηε Γεξκαλία», «Οη Γεξκαλνί είλαη 

δίθαηνη», «Οη Γεξκαλνί έξρνληαη γηα δηαθνπέο ζηελ Διιάδα», «Οη Γεξκαλνί αγαπνχλ ηελ 

Διιεληθή κνπζηθή θαη θνπδίλα». 

Μέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα πξνθαηαιήςεσλ  θαη ξαηζηζηηθψλ δηαζέζεσλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ γηα αλζξψπνπο, ιανχο, πνιηηηζκνχο θαη γηα φ,ηη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηε 

δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, έθξηλα ζθφπηκν λα δηεμάγσ ζπδήηεζε  κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηάμε ζρεηηθά κε ηηο πξνθαηαιήςεηο. πσο ήηαλ αλακελφκελν ππήξμαλ δηαθσλίεο, 

εληάζεηο θαη αδηαιιαμία εθ κέξνπο ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ/ηξηψλ .  

Ζ παξαπάλσ ζπδήηεζε ππήξμε ζέκα πξνβιεκαηηζκνχ ζην δηάιεηκκα κε ηε ζπλάδειθν 

θα.Σειίδνπ Χξαηνδήιε θαζεγήηξηα αγγιηθήο γιψζζαο, ε νπνία κε ελεκέξσζε γηα 

αληίζηνηρνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο. Αλαξσηεζήθακε ηη ζα ήηαλ ζσζηφ, έλλνκν θαη θαιφ 

γηα ηελ θαηάξξηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ καο ζηα πιαίζηα ησλ 

καζεκάησλ καο.  

Ζ ηδέα γη‘ απηή ηε ζπδήηεζε πξνήιζε απφ κηα εθπνκπή ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ 

MEGA κε  ηίηιν «Οη Γεξκαλνί πνπ αγάπεζαλ ηελ Διιάδα», ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν θ. 

Fleischer. πλεπψο, ε ζπδήηεζε κέζσ Skype κε ηνλ θ. Fleischer ζα έθεξλε ηα παηδηά ζε 

επαθή κε έλαλ «θνξέα» ηνπ γεξκαληθνχ πνιηηηζκνχ, γλψζηε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη 

θπξίσο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο γεξκαληθέο απνδεκηψζεηο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο θαη ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ θ. Fleischer βαζηζηήθακε ζην 

7
ν
 θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ γεξκαληθψλ Hit 2

9
 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην βηβιίν ησλ 

αζθήζεσλ, ην νπνίν κειεηά θαη παξνπζηάδεη Γεξκαλνχο ινγνηέρλεο, πνηεηέο θαη 

                                                        
8 «θνπφο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ 

δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε, αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ αξκνληθά χκθσλα κε ηηο «Γνκέο πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε 2009/10 απφ ηνλ Δζληθφ θάθειν Δπξπδίθε ζει 20/59 
9
 Deutsch ein Hit!2Γ‘Κ.Π../επεαεθ ΗΗ/Δλέξγεηα 2.2.1/Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» έθθεξ,Ν.Γφθαγα,Α,Μηρειάθνπ,Μ.Πάιιε,Β. (2ε εθδ. 2010) Γεξκαληθά Deutsch-ein 

Hit!2Β‘Γπκλαζίνπ. Αζήλα: Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 
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γεληθφηεξα αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ θαζψο θαη ζηηο 

ζειίδεο 13-24 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ αγγιηθψλ Teen idols Unit 2
10

. 

Αθνινχζεζε ε αθξηβήο θαηαγξαθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο 

ρσξίο ηνπο καζεηέο/ηξηεο.Καηαγξάθεθαλ ε ηδέα, ν ζηφρνο θαη ε ζθνπηκφηεηα (βησκαηηθή 

κάζεζε, απηφκάζεζε) νη πεγέο, ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα θαη ε κεηα-βησκαηηθή 

εθαξκνγή. 

Αλάιπζε 

Ακέζσο κεηά κε ηε ζπκκεηνρή φιεο ηεο ηάμεο θαη κε ηε κέζνδν ηεο «Καηαηγίδαο 

ηδεψλ» έγηλαλ εξσηήζεηο, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ. 

Αθνινχζεζε ε ζχλδεζε κε ην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα (δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, 

ζπδήηεζε κε ηα παηδηά, παξαθίλεζε ζηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ ή απαληήζεσλ, 

δεκηνπξγία λέσλ απνξηψλ, παξαθνινχζεζε θαη θαηεχζπλζε, εκπηζηνζχλε, αλεμαξηεζία). 

Μεηέπεηηα επεηεχρζε κέζσ θιήξσζεο ε δεκηνπξγία νκάδσλ, ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ 

ζρήκαηα  (θηιίεο) θαη λα κελ αηζζάλνληαη ηα παηδηά φηη εκείο ηνπο επηβάιακε ηε δηθή καο 

άπνςε. Ο ρσξηζκφο δελ έγηλε κε βάζε ην θχιν, ην επίπεδν γλψζεσλ, ηηο θαιέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ππάξμεη πνηθηιία ζηηο νκάδεο κε δηαθνξεηηθφηεηα. 

Δλ ζπλερεία, αθνινχζεζε ν ζπληνληζκφο θαη ε ζχλζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, φπνπ 

πξνζδηνξίζηεθε ε ηδέα, θαηαγξάθεθε ην ζέκα, ηα ππνζέκαηα, νη νκάδεο εξγαζίαο(4  

νκάδεο 5 αηφκσλ) θαηαλεκήζεθαλ εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα  ζέκαηα, ηα ππνζέκαηα, 

ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. Δλεκεξψζεθαλ νη καζεηέο γηα ηε ρξήζε ιεμηθψλ, θαζψο θαη 

γλσζηηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη γηα ηελ κεηάθξαζε, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνχζαλ 

θ.η.ι. Καζνξίζηεθαλ νη ζπλαληήζεηο νκάδσλ, ππννκάδσλ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο 

δηάξθεηαο εξγαζίαο 

Πξηλ πάξνπλ ηε ζπλέληεπμε εηζήρζε ε γεληθφηεξε ζεκαηηθή: «γεξκαληθέο 

απνδεκηψζεηο», «Γεξκαλία», «H. Fleischer» .(αλάπηπμε πνιηηηζκηθήο αληίιεςεο). Οη 

καζεηέο ξσηήζεθαλ γηα ηελ άπνςή ηνπο (θαηαηγηζκφο ηδεψλ),ελεκεξψζεθαλ θαη 

παξαθνινχζεζαλ ηε ζπλέληεπμε πνπ είρε παξαρσξήζεη ν θχξηνο θ H. Fleischer ζηνλ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ MEGA . Με ηνλ ηξφπν απηφ ήξζαλ ζε πξψηε επαθή καδί ηνπ θαη 

ελεκεξψζεθαλ φηη γελλήζεθε ζηε Βηέλλε, απφ ην 1977 δεη κφληκα ζηελ Διιάδα θαη απφ 

ην 1985 είλαη Έιιελαο πνιίηεο. Γεξκαλνέιιελαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη αλαθέξεη. 

Δίλαη θαζεγεηήο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο ηζηνξίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έρεη 

δξαζηεξηνπνηεζεί ηδηαίηεξα ζηελ ηζηνξηθή κειέηε ησλ εηψλ ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ζηελ 

Διιάδα θαη κέζσ απηήο, ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ησλ ειιελν-γεξκαληθψλ ζρέζεσλ. ην 

πιαίζην απηφ ππήξμε ν πξψηνο ηζηνξηθφο ζε ειιεληθφ παλεπηζηήκην, πνπ δίδαμε ηελ 

ηζηνξία ηνπ Β‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ελψ ην 2010 ηνπ απνλεκήζεθε απφ ηνπο 

Βεξνιηλέδνπο Φίινπο ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Πνιηηηζκνχ ηηκεηηθφ κεηάιιην. Ήηαλ 

ηηκή γηα ηα παηδηά πνπ ήξζαλ ζε επαθή θαη ζπλνκίιεζαλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θχξην «ηνλ 

θχξην H. Fleischer ηεο θαξδηάο καο». Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έδεημαλ ζηελ καζήηξηα ηνπ 

Γεξκαληθνχ ρνιείνπ Αζελψλ Αθξνδίηε Μπαζδέθε, πνπ έρεη Γεξκαλίδα κεηέξα θαη 

Έιιελα παηέξα ν παππνχο ηεο νπνίαο, Γεψξγηνο Μπαζδέθεο είλαη απφ ηνπο επηδήζαληεο 

ηεο ζθαγήο ηνπ Γηζηφκνπ. Αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη «δελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ 

ηζηνξία καο, αιιά νχηε λα καο θπλεγάλε νη ακαξηίεο ησλ παππνχδσλ καο». Μέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο  εθπνκπήο ηέζεθαλ  εξσηήκαηα παξφκνηα κε ησλ παηδηψλ. Eίλαη θίινη καο 

νη Γεξκαλνί; Γηθαηνχηαη ε Διιάδα πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο; Σν θαηνρηθφ δάλεην πνπ είραλ 

                                                        
10 Think Teen. Γ‘ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:«Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ. Gavigan,P3rd Grade of Junior High School STUDENT‘S BOOK Αζήλα: Οξγαληζκφο 

Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 

 



 
 

1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                                       52 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 
 

πάξεη νη Γεξκαλνί ζα απνπιεξσζεί πνηέ; Μπνξεί έλα ζχκα ηεο ζθαγήο ηνπ Γηζηφκνπ λα 

ζπλππάξρεη ζήκεξα κε ηνπο Γεξκαλνχο; 

Σελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ θαη γεξκαληθψλ ζπγθεληξσζήθακε ζηελ 

αίζνπζα κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη θαηνξζψζακε λα επηθνηλσλήζνπκε κέζσ Skype 

κε ηνλ θχξην Fleischer. Πξνέθπςε αξρηθά έλα κηθξφ ηερληθφ πξφβιεκα ήρνπ, αιιά ιχζεθε 

γξήγνξα, ράξε ζηηο γλψζεηο, ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα. Ζ ζπδήηεζε μεθίλεζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπκθσλήζεθε ν 

ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο. Οη καζεηέο/ηξηέο καο έδσζαλ καζήκαηα πνιηηηζκνχ, 

ήζνπο, άξηζηεο ζπκπεξηθνξάο θαη θαιήο αγσγήο. Έζεζαλ εξσηήκαηα γηα δεηήκαηα πνπ 

ηνπο ελδηέθεξαλ, μεθηλψληαο κε απιέο εξσηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, πψο απνθάζηζε ν 

θχξηνο Fleischer,λα αζρνιεζεί κε ηηο γεξκαληθέο απνδεκηψζεηο, ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ 

Διιάδα, ηελ Διιελίδα ζχδπγφ ηνπ, ην παλεπηζηήκην Αζελψλ ζην νπνίν εξγάδεηαη ακηζζί. 

Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε 90 ιεπηά. Ο ελζνπζηαζκφο ησλ παηδηψλ ήηαλ κεγάινο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο άμηα επαίλνπ θαη ε δηεμαγσγή ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαηαπιεθηηθή. 

Μεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο επραξηζηήζακε ηνλ θχξην Fleischer, γηαηί καο δηέζεζε ην 

ρξφλν ηνπ απαληψληαο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ελεξγά, 

εμέθξαζαλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαηαλφεζαλ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο θαη κέζσ ηεο 

άκεζεο επηθνηλσλίαο απέθηεζαλ  θαιχηεξε γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο  

Καηά ην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη κειέηεο έγηλε  έξεπλα, θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε, 

αλάιπζε θαη νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο κε ζπδήηεζε ζηε 

βάζε ζηφρσλ. Οη καζεηέο/ηξηεο εξεχλεζαλ θαη ζπλέιεμαλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ 

(θσηνγξαθίεο, απνθφκκαηα, αληηθείκελα, θείκελα, ζρέδηα, θ.ν.θ) ζηνλ θχξην H. Fleischer, 

ζην Γίζηνκν. ηε ζπλέρεηα ηαμηλφκεζαλ θαη αλέιπζαλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο 

παξνπζίαζαλ κέζα ζηελ νκάδα. 

ζνλ αθνξά ζηνλ ζπληνληζκφ θαη επηκέιεηα ηεο εξγαζίαο κεηά ηελ αθξφαζε ηεο 

ζπλέληεπμεο, αθνινχζεζε ζπδήηεζε, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα κεηάθξαζε 

(ελεξγνπνίεζε πξνυπάξρνπζαο γλψζεο), (ζπλεξγαζία γηα ηελ κεηάθξαζε αγγιηθήο θαη 

γεξκαληθήο γιψζζαο αληίζηνηρα). Οη καζεηέο/ηξηεο κεηέθεξαλ ην λφεκα ζηε γεξκαληθή 

θαη αγγιηθή γιψζζα (δηακεζνιάβεζε) θαη έιεγμαλ ηελ επίδνζή ηνπο (απηνέιεγρνο θαη 

δηφξζσζε ιαζψλ).Αθνινχζεζε ε νξγάλσζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ε 

επεμεξγαζία  ησλ εξγαζηψλ ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε ππννκάδαο. πληάρζεθε ε 

ηειηθή εξγαζία θαη παξνπζηάζηεθε, ψζηε κέζα απφ ηνλ επαλέιεγρν λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα. Μεηά ηελ παξνπζίαζε αθνινχζεζε αλαιπηηθή αμηνιφγεζε κέζσ 

ζπδήηεζεο,. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο ζπκπεξηιάκβαλε: Απηναμηνιφγεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο γηλφηαλ ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε 

ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαζψο 

θαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο, θπξίεο Πξνδξνκίδνπ θαη Σειίδνπ. Αθνινχζεζε ζπγθέληξσζε 

φινπ ηνπ πιηθνχ θαη εθηέιεζε ηεο κεηάθξαζεο βήκα-βήκα. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή 

εξγαζία, αθνχ αμηνινγήζεθε πξνζέθεξε πινχζην πιηθφ αλαηξνθνδφηεζεο γηα ην ζχλνιν 

ηνπ έξγνπ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε  απνηειεί θαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ππεξαμίαο ηεο 

φπνηαο ζρνιηθήο νκαδνζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο, αθνχ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

επαλάιεςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο απφ άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ίδησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ. Σν πιηθφ ζα αμηνπνηεζεί θαη 

ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά κε θαιεζκέλν ηνλ θχξην Γηψξγν Σζηάθαιν, θαζεγεηή ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρνιήο ηνπ Α.Π.Θ ηξεηο θνξέο θνζκήηνξα, πνπ ην 1964 κεηαλάζηεπζε ζηε 

Γεξκαλία 



 
 

1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                                       53 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 
 

Ο θάζε καζεηήο/ηξηα αμηνιφγεζε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ νκάδα ηνπ, ηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηεο, ηε ζπλεηζθνξά  ηνπ ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζε  θαη ην 

φθεινο. 

Ζ θάζε νκάδα αμηνιφγεζε ηελ ίδηα θαη ηηο άιιεο σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ, ηε ζχλζεζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηε δηακφξθσζε ζπλζεηηθήο εξγαζίαο, ηελ 

άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε εξγαζία, ην απνηέιεζκα, ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, ηε ρξήζε ηεο 

γεξκαληθήο θαη αγγιηθήο γιψζζαο, ηε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο θαη ηνλ ηξφπν ζπληνληζκνχ, 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε 

αθνινχζεζαλ δηνξζψζεηο. 

Παξνπζίαζε εξγαζίαο. Ζ κεηαθξαζκέλε πιένλ εξγαζία παξνπζηάζηεθε ελψπηνλ 

ηεο ηάμεο. 

πκπεξάζκαηα - πξνηάζεηο 

Δθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ
11

, εληζρχζεθε ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο ζε ζέκαηα θνηλσληθά, παηδείαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο εξσηήζεηο 

πνπ έζεζαλ νη καζεηέο ζην Γεξκαλφ ηζηνξηθφ θχξην Fleischer. 

πσο έρεη αλαθεξζεί,  ε ζρνιηθή ηάμε είλαη απφ κφλε ηεο έλα εξγαιείν κάζεζεο, εάλ 

θαη εθφζνλ ζηεξίδεη ηελ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ
12

, ε ελεξγεηηθή κάζεζε απαηηεί θαη ζσζηφ 

πεξηβάιινλ, ψζηε ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο λα είλαη ζπλερήο, ελδηαθέξνπζα θαη 

ρσξίο φξηα. Ζ ζσζηή δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε καζεηψλ 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε  θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

Οη δηάθνξνη ηχπνη καζεηψλ/ηξηψλ (νπηηθφο, αθνπζηηθφο, θηλεηηθφο)  ιεηηνχξγεζαλ κε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δείρλνληαο δήιν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο μέλεο γιψζζεο. Σέζεθαλ νη 

βάζεηο γηα θαη δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε 

κέξνο ηνπ πιαλήηε. 

Ζ χπαξμε ππνινγηζηψλ θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ, φπσο 

ππάξρνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ καο, επηδξά ζεηηθά ηφζν ζηνπο καζεηέο, φζν θαη ζηνπο 

θαζεγεηέο. Δίλαη απαξαίηεην ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ έρνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

Σν βηβιίν δελ είλαη ε κφλε εθπαηδεπηηθή πεγή πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία, πνπ 

ζα επηιέμνπλ λα αζρνιεζνχλ νη καζεηέο. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην δηαδίθηπν ζα 

ηνπο εθζέζνπλ ζε εξεζίζκαηα θαη ζα πξνάγνπλ ηελ εξεπλεηηθή κάζεζε. Θα είλαη θαιφ γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο λα ππάξρεη έλα ληνζηέ κε 

εθπαηδεπηηθφ, παηδαγσγηθφ, εξεπλεηηθφ πιηθφ ζην νπνίν θαζεγεηέο θαη καζεηέο ζα ην 

εκπινπηίδνπλ ζπλέρεηα, ζα ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο, άξζξα, εηθφλεο, ζπλεληεχμεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα θαη φ,ηη θξίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο φηη ρξεηάδνληαη γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπο θαη ηελ κφξθσζή ηνπο. Έηζη ζα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, φπνηε 

ρξεηάδνληαη πιηθφ λα ην βξίζθνπλ κε επθνιία θαη ζπγρξφλσο λα καζαίλνπλ κε ελεξγεηηθφ 

θαη βησκαηηθφ ηξφπν. 

Με αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, νη καζεηέο/ηξηεο θαηφξζσζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ηζηνξηθφ, αμηνπνηψληαο 

ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ζπδεηψληαο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, κε έλαλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο κέζσ ηεο κεηάθξαζεο ηεο «ζπλέληεπμεο» 

θαηέθηεζαλ  ηε δνκή θαη ηελ κνξθή ηεο γιψζζαο, αιιά ζπγρξφλσο έκαζαλ λα ηε 

                                                        
11 Σν πεξί αμηνιφγεζεο καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ  Π.Γ. ( 1994, Γεθέκβξηνο 22). Δθεκεξίο  τησ Κυβερνόςεωσ τησ Ελληνικόσ 

Δημοκρατύασ, 409/1994,τ.Β,ςς.4040-4042 
12

 Φεθηαθφ ρνιείν ΤΠ.Δ.Π.Θ. ΑΠ Γεξκαληθήο γιψζζαο ει.390. 
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ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα επηθνηλσλίαο. Δληνπίζηεθαλ νη δπζθνιίεο ζην 

ιεμηιφγην, ζην ζπληαθηηθφ, ζηε γξακκαηηθή ,φρη γξάθνληαο έλα ηεζη, αιιά ςάρλνληαο ζε 

ιεμηθά, ζε βηβιία γξακκαηηθήο ή αθφκε θαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν. πγρξφλσο κεηά ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ιαζψλ πνπ πξνέθππηαλ, αλαπηχρζεθαλ ηερληθέο, ψζηε λα βειηησζνχλ νη 

γισζζηθέο θαη γξαπηέο ηνπο ηθαλφηεηεο, κε παξάιιειν ζηφρν ηελ ππεπζπλφηεηα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Θεσξήζεθε ε φιε δηαδηθαζία ηφζν απφ ηα παηδηά φζν θαη απφ 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κία ειεχζεξε θαη δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα ππάξμεη 

πίεζε γηα βαζκνχο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν δεκηνχξγεζε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαζψο μέθπγε απφ ηνλ δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν κάζεζεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο θαη καζήηξηεο λα απηελεξγήζνπλ. Οη καζεηέο απέθηεζαλ ελδηαθέξνλ γηα 

ζπκκεηνρή, θαιιηέξγεζαλ ηελ επηθνηλσλία ζε δηαδξαζηηθφ ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, 

εκβάζπλαλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν εθαξκφδνληαο απφ ηε κία ηε δηδαγκέλε χιε ελψ 

παξάιιεια ςάρλνληαο ζε ιεμηθά θαη ζην ηληεξλέη  έκαζαλ «πψο λα καζαίλνπλ». 

Ζ  δηαδηθαζία εμειίρζεθε νκαδνθεληξηθά, επεηεχρζε ε ζπλαξκνγή ηάμεο θαη 

θνηλσλίαο, ζπλέβαιε ζηελ θνηλσληθή, πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ,ηνπο 

βνήζεζε λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, δεκηνχξγεζε θίλεηξα γηα λα αζρνιεζνχλ κε 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο. 

Δλψ ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δελ ήηαλ ην ίδην, ράξε ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο νη κελ καζεηέο/ηξηεο πνπ γλψξηδαλ θαιχηεξα ηε κία 

μέλε γιψζζα βνεζνχζαλ ηνπο ππφινηπνπο, αιιά θαη φζνη/φζεο δελ γλψξηδαλ δέρνληαλ κε 

ραξά ηε βνήζεηα. Δλψ ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δελ ήηαλ ην ίδην, ηα 

παηδηά εξγάζηεθαλ νκαδνθεληξηθά θαη κάιηζηα θέηνο  ππήξμαλ πεξηζζφηεξνη  καζεηέο 

πνπ δήισζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην επφκελν Κ.Π.Γ.  

Καζνξηζηηθή επίζεο είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ εξγαιείσλ απην-αμηνιφγεγεζεο ηνπ 

καζεηή ζην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα θαη ηδηαίηεξα νη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζηκφηεηαο
13

.Δλ 

θαηαθιείδεη: 

Ζ ηάμε θαηφξζσζε λα μεθχγεη απφ ηα ηνπηθά θαη ρξνληθά φξηα πνπ πεξηνξίδνπλ καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

Δξγαιεία απηφ-αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή
14

 

ηξαηεγηθέο θαηαλόεζεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ
15

  

«Ο θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο, νη πξνβιέςεηο, ε ρξήζε 

παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νκηιεηψλ δει νη ρεηξνλνκίεο, ν ηνληζκφο νη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, ε ρξήζε ησλ ζπκθξαδφκελσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο, ε αλαγλψξηζε 

δνκήο ηνπ ιφγνπ, ε γεληθή θαη  επηιεθηηθή πξνζνρή ζηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ε 

κεηάθξαζε, ε νπνία κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο) νη ζεκεηψζεηο, ε 

επαλάιεςε, ε ρξήζε αηζζήζεσλ ή θίλεζεο, ε ζπλεξγαζία, (αθνξά ζπλεξγαζία καζεηψλ 

κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε πην έκπεηξνπο ρξήζηεο, πεξηιακβάλεη ην ρσξηζκφ ηεο ηάμεο ζε 

νκάδεο, εξσηήζεηο, απαληήζεηο) ε δηακεζνιάβεζε (πνπ καο ελδηαθέξεη), ε επηθνηλσληαθή 

δξαζηεξηφηεηα,) ε πεξίιεςε, ε κεηαθνξά ( ν καζεηήο κεηαθέξεη γλψζε πνπ ήδε έρεη ), ν 

απηνέιεγρνο (νη καζεηέο αμηνινγνχλ ηελ επίδνζή ηνπο, εξκελεχνπλ ηα ιάζε ηνπο, 

                                                        
13

 Φεθηαθφ ρνιείν ΤΠ.Δ.Π.Θ. ΑΠ Γεξκαληθήο γιψζζαο ει.390. 
14 Γελδξηλνχ,B.Καξαβά,E.(2013).ΞΔΝΟΓΛΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΠΟΛΤΓΛΧΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΖΜΔΡΑ: Πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. Αζήλα: Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Κέληξν Έξεπλαο γηα ηε 

Γηδαζθαιία Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ηελ Αμηνιφγεζε Γισζζνκάζεηαο 183-184 

 
15 http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/katanoisi_proforikoy_logoy_2.pdf 

http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/katanoisi_proforikoy_logoy_2.pdf
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αλαγλσξίδνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο ζηελ μέλε γιψζζα), ε επηβξάβεπζε, ε αλάπηπμε 

πνιηηηζκηθήο αληίιεςεο, ε θαηαλφεζε ηεο ζθέςεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, νη 

εξσηήζεηο, ε ρξήζε κνπζηθήο αζηείνπ γηα ραιάξσζε είλαη  κεξηθέο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ». 

ηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ 

λνκα: Ζκεξνκελία: 

εκείσζε κε Υ απφ 1 (ζπρλά) έσο 3 (ζρεδφλ πνηέ) θαη πξφζζεζε αλ ζεο απφ θάησ θάπνην 

ζρφιην 

γηα ην ηη θάλεηο φηαλ δηαβάδεηο. 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ         1  2  3 

 

1. Φέξλσ ζην κπαιφ κνπ φ,ηη γλσξίδσ γηα ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ 

2. Κάλσ πξνβιέςεηο γηα ην πεξηερφκελν θαη δηαβάδσ γηα λα δσ αλ είρα δίθην 

3. Ξαλαδηαβάδσ ηελ πξφηαζε πνπ είλαη πξηλ θαη κεηά κηα άγλσζηε ιέμε 

4. Εεηάσ βνήζεηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

5. Δληνπίδσ ηελ θεληξηθή ηδέα 

6. Κξαηάσ ζεκεηψζεηο 

7. πδεηάσ φ,ηη δηαβάδσ κε άιινπο 

8. ηακαηάσ θαη θάλσ πεξίιεςε ηνπ θνκκαηηνχ πνπ δηάβαζα 

9. Γηαιέγσ ηα βηβιία κνπ κφλνο/ κφλε κνπ 

10. Κάλσ ζρεδηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαβάδσ 

 

1.2 ηξαηεγηθέο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ 

λνκα: Ζκεξνκελία: 

Σίηινο εξγαζίαο: 

Κεηκεληθφ Δίδνο:  Μπζηζηφξεκα  Πεδφ  Βηνγξαθία  Απηνβηνγξαθία 

 

θνπφο θαη νξγάλσζε        NAI  

 OXI 

1. Γήισζα ην ζθνπφ κε ζαθήλεηα 

2. Οξγάλσζα ηηο ζθέςεηο κνπ 

3. Ζ εξγαζία κνπ είρε αξρή, κέζε θαη ηέινο 

4. Δπέιεμα θαηάιιειεο ιέμεηο 

 

Υξήζε ιέμεσλ / πξνηάζεσλ 

5. Υξεζηκνπνίεζα θαηλνχξγηεο ιέμεηο 

6. Έγξαςα πιήξεηο πξνηάζεηο 

7. Έγξαςα ζπληαθηηθά ζσζηέο πξνηάζεηο 

8. Υξεζηκνπνίεζα ηνλ ζσζηφ ρξφλν 

 

Γνκή / Μνξθή θεηκέλνπ 

9. Απέθπγα ηα νξζνγξαθηθά ιάζε 

10. Άξρηζα ηηο πξνηάζεηο κνπ κε θεθαιαία 

11. Υξεζηκνπνίεζα ηα ζεκεία ζηίμεο ζσζηά 

12. ξηζα ηηο παξαγξάθνπο ζσζηά 

 

Δπηκέιεηα θεηκέλνπ 

13. Γηάβαζα ην θείκελφ κνπ ζε άιινλ 
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14. Εήηεζα απφ άιινλ λα δηαβάζεη ην θείκελφ κνπ 

1 

.3 Γεμηφηεηεο ζπλεξγαζηκφηεηαο 

λνκα: Ζκεξνκελία: 

 

Πφζν ζπρλά έθαλεο ηα παξαθάησ ζηελ νκάδα ζνπ ζήκεξα; 

Βάιε έλα Υ ζην θνπηάθη πνπ πεξηέρεη ηελ θαιχηεξε απάληεζε γηα εζέλα θαη ζπκπιήξσζε 

ηα 

ζρφιηά ζνπ. 

 

Γξαζηεξηφηεηα    πάληα  Μεξηθέο θνξέο             πρλά 

 ρφιηα 

1. Άθνπζα ηε γλψκε ησλ άιισλ 

2. πλφςηζα ηα ιεγφκελά ηνπο 

3. Εήηεζα πιεξνθνξίεο 

4. Έδσζα πιεξνθνξίεο 

5. Δίπα ηε γλψκε κνπ 

6. πκθψλεζα ή Γηαθψλεζα 

Αλαθνξέο 

Deutsch ein Hit!2Γ‘Κ.Π../επεαεθ ΗΗ/Δλέξγεηα 2.2.1/Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:Αλακφξθσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» έθθεξ, Ν. Γφθαγα, Α, 

Μηρειάθνπ,Μ .Πάιιε,Β. (2
ε
 εθδ. 2010) Γεξκαληθά Deutsch-ein Hit!2Β‘Γπκλαζίνπ. Αζήλα: Οξγαληζκφο 

Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 

Think Teen. Γ‘ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:«Αλακφξθσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ. Gavigan,P3rd Grade of Junior High 

School STUDENT‘S BOOK Αζήλα: Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 

Σν πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη άιισλ δηαηάμεσλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. (1993,Οθηψβξηνο 8). Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 451/1993,η. Α  ζζ. 4682 -4689 

Σν πεξί αμηνιφγεζεο καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ  Π.Γ. ( 1994, Γεθέκβξηνο 22). Δθεκεξίο   

ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 409/1994,η.Β,ζζ.4040-4042. 

Πξαθηηθά ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο(ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.), 5ν 

Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα «Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ», 7-9Μαΐνπ 2010 

Δζληθφο θάθεινο Δπξπδίθε «Γνκέο πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε 2009/10 απφ 

ηνλ ζει 20/59» 

Φεθηαθφ ρνιείν ΤΠ.Δ.Π.Θ. ΑΠ Γεξκαληθήο γιψζζαο ει.390. 

Γνκέο πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε ζει.28/59 θεθ.4.13. 

Γελδξηλνχ,B.Καξαβά,E.(2013).ΞΔΝΟΓΛΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΠΟΛΤΓΛΧΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΖΜΔΡΑ: Πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. Αζήλα: Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Κέληξν Έξεπλαο γηα ηε Γηδαζθαιία Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ηελ 

Αμηνιφγεζε Γισζζνκάζεηαο 183-184 

http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/katanoisi_proforikoy_log

oy_2.pdf 

 

  

http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/katanoisi_proforikoy_logoy_2.pdf
http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/katanoisi_proforikoy_logoy_2.pdf
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“CLIL Learning Community”: Μηα δηαρξνληθή παξέκβαζε αλάπηπμεο 

ζεκαην-θεληξηθνχ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην κηαο καζεζηαθήο 

θνηλφηεηαο  
 

 Θενιφγνπ  Δπαγγειία 
Σμόμα Αγγλικόσ Γλώςςασ & Υιλολογύασ  

Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ  
 
 

 Παπαδφπνπινο Ηζαάθ  
Τπ. Διδϊκτορασ Εφαρμοςμϋνησ Γλωςςολογύασ 

Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ 
isaakpapad@itl.auth.gr 

Πεξίιεςε   

Η παροϑςα εργαςύα περιγρϊφει τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη μιασ θεματοκεντρικόσ 
παρϋμβαςησ η οπούα βαςύςτηκε ςτισ αρχϋσ τησ προςϋγγιςησ των κοινοτότων μϊθηςησ. Σο 
πρϐγραμμα αυτϐ αναπτϑχθηκε και εφαρμϐςτηκε απϐ τουσ μαθητϋσ τησ τ’ Σϊξησ 
δημοτικών ςχολεύων του Δόμου Κιλελϋρ, οι οπούοι ςυνεργϊςτηκαν για τη δημιουργύα 
εκπαιδευτικοϑ & διδακτικοϑ υλικοϑ ςτην Αγγλικό ωσ Ξϋνη Γλώςςα για τουσ μαθητϋσ τησ Δ' 
τϊξησ δημοτικοϑ ςχολεύου. Η πιλοτικό εφαρμογό ϋγινε ςε 300 μαθητϋσ των ελληνικών 
ςχολεύων πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του προγρϊμματοσ όταν 
η πολυμορφύα τησ γλωςςικόσ εμπειρογνωμοςϑνησ μεταξϑ των ςυμμετεχϐντων, ο κοινϐσ 
ςτϐχοσ τησ ςυνεχοϑσ προώθηςησ των ςυλλογικών γνώςεων και των γλωςςικών 
δεξιοτότων, με ϋμφαςη ςτην «γνώςη για τη  γλώςςα» και ςτουσ μηχανιςμοϑσ για την 
ανταλλαγό πληροφοριών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι μαθητϋσ τησ τ’ τϊξησ ανϋπτυξαν με την 
καθοδόγηςη των εκπαιδευτικών επιτραπϋζια, ψηφιακϊ και κινητικϊ παιχνύδια, εικαςτικϋσ 
καταςκευϋσ και οπτικοακουςτικϐ υλικϐ ςτην Αγγλικό γλώςςα το οπούο χρηςιμοποιόθηκε 
μετϋπειτα  απϐ τουσ μαθητϋσ τησ Δ’ τϊξησ δημοτικοϑ ςτο πλαύςιο ενϐσ προγρϊμματοσ 
ολοκληρωμϋνησ εκμϊθηςησ γλώςςασ και περιεχομϋνου (CLIL) με γλώςςα διδαςκαλύασ την 
Αγγλικό και γνωςτικϐ αντικεύμενο τον ελληνικϐ πολιτιςμϐ. Για να εξεταςτεύ η 
αποτελεςματικϐτητα, χρηςιμοποιόθηκαν απϐ τουσ ερευνητϋσ τα εξόσ ερευνητικϊ εργαλεύα 
α) pre- &  post- test προκειμϋνου να ελεγχθεύ το επύπεδο γλωςςικόσ επϊρκειασ των μαθητών 
καθώσ επύςησ και η ιςτορικό τουσ γνώςησ πριν και μετϊ την παρϋμβαςη και β) ημερολϐγιο 
του εκπαιδευτικοϑ καθϐλη τη διϊρκεια τησ διαχρονικόσ αυτόσ παρϋμβαςησ. Με την 
ολοκλόρωςη αυτοϑ του δύχρονου προγρϊμματοσ (2013 - 2014), οι μαθητϋσ ανϋπτυξαν τισ 
τϋςςερισ γλωςςικϋσ δεξιϐτητϋσ τουσ ςτην Αγγλικό ωσ Ξϋνη γλώςςα καθώσ επύςησ και 
μεταγνωςτικϋσ & μεταγλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ, μϋςω τησ προώθηςησ περιεχομϋνου και των 
γλωςςικών γνώςεων. Σϋλοσ, μϋςα απϐ την καταγραφό και τόρηςη των ημερολογύων οι 
μαθητϋσ όταν ςε θϋςη ςε θϋςη να κατευθϑνουν τη δικό τουσ πορεύα μϊθηςησ, να εύναι φιλικϊ 
διακεύμενοι προσ τη ςυνεργαςύα με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ενώ ανϋπτυξαν πολλαπλοϑσ 
τϑπουσ μεθοδολογύασ αντιμετώπιςησ προβλημϊτων.  
 

 
Λϋξεισ Κλειδιϊ:  μαθηςιακό κοινϐτητα, CLIL, γλωςςικό ανϊπτυξη, πολιτιςμικό αφϑπνιςη 
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Ο φξνο «θνηλφηεηα κάζεζεο ή καζεζηαθή θνηλφηεηα» έρεη ήδε νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Ομθφξδεο (2014) "θνηλφηεηα είλαη κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ 

κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ζξεζθεία, ηε θπιή, ηελ εξγαζία, θιπ" ή "ε αίζζεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο 

πξαγκάησλ θαη πνπ αλήθνπλ ζε κηα νκάδα ζηνλ ηφπν φπνπ δνπλ". χκθσλα κε ηνπο Fulton θαη 

Riel (1999) κηα θνηλφηεηα κάζεζεο απνηειεί κηα νκάδα αηφκσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα έλα θνηλφ 

ζέκα ή πεξηνρή θαη νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζε ζπλαιιαγέο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε γλψζε.   

 

Υξφληα αξγφηεξα νη Kilpatrick, Barrett & Jones (2003) φξηζαλ σο καζεζηαθή θνηλφηεηα κηα 

νκάδα αλζξψπσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ φρη κφλν ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ, αιιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ λέα γλψζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο φθεινο ηεο θνηλφηεηαο ζην 

ζχλνιφ ηεο ή / θαη ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ ηεο. Δπίζεο, θαηά ηνπο Goodyear, P. (2006) θαη De 

Laat, M., and Lally, V. (2003), ε καζεζηαθή θνηλφηεηα είλαη κηα νκάδα αλζξψπσλ κε θνηλνχο 

ζηφρνπο νη νπνίνη ζπλαληηνχληαη εκηηαθηηθά γηα ηε δηεθπεξαίσζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ελψ αλαθέξεη πσο νη καζεζηαθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ ελδερνκέλσο έλα 

αλαβαζκηζκέλν είδνο παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη κηα 

θνηλφηεηα κάζεζεο ζην ζρνιείν είλαη κηα νκάδα καζεηψλ κε θνηλφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ηε 

δηάδνζε ηεο γλψζεο, είλαη πξφζπκε λα ππνζηεξίμεη ηελ θνηλφηεηα θαη ηα κε κέιε ελψ ηα κέιε 

εθηηκψληαη γηα ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο" (Παπαδφπνπινο, 2014).  

 

ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθέο θαη κεηαγισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, ελψ ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο  

  

Οη καζεζηαθέο θνηλφηεηεο ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ηδέα κηαο 

«Κνηλφηεηαο Μάζεζεο" έρεη πξνηαζεί σο κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία (Wilson & Ryder, 1996). Απηή ε πξνζέγγηζε "επηθξίλεη" ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή (Roth, 1998, ζε Pringle, 2002), 

αληηιακβαλφκελε ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ σο δηακεζνιαβεηή θαη ζπλάδειθν γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο γλψζεο. Ο πξφδξνκνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ρξνλνινγείηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 

1920, φηαλ ν θηιφζνθνο θαη ζεσξεηηθφο ηεο εθπαίδεπζεο Alexander Meiklejohn εηζήγαγε έλα 

πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Wisconsin (Smith, 2001), ελψ ζηελ ηδέα δφζεθε 

έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1980 κε ζηφρν λα πξνζδνζεί ζηελ 

εθπαίδεπζε έλαο αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο θαη λα βνεζεζεί ε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.  

  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο ην νπνίν αμηνπνηεί ηηο καζεζηαθέο θνηλφηεηεο, είλαη 

αλαγθαίν λα ιεθζνχλ ππφςε ζεκαληηθνί παξάγνληεο. Οη ηάμεηο έρνπλ πάςεη λα ιεηηνπξγνχλ 

βνεζεηηθά γηα λα ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

θφζκνπ αληίζηνηρα, αιιά νη θνηλφηεηεο κάζεζεο δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ηάμεηο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο Bielaczyc & Collins (2009) ζηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 
 

 Οη ζηφρνη ηεο θνηλφηεηαο: Ο απψηεξνο ζηφρνο ζηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

κηα θνπιηνχξα κάζεζεο ζηελ νπνία ηφζν ηα κέιε ηεο αηνκηθά φζν θαη ε θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ 

ηεο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη εθκάζεζεο ηνπ ηξφπνπ απφθηεζεο 

ηεο γλψζεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπιινγηθή γλψζε κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο 

γλψζεο ηνπ θάζε κέινπο. ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο, έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο  εμεηδίθεπζεο ηνπ θάζε κέινπο θαη ζηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Άιισζηε, παξάγνληαο θιεηδί ηεο καζεζηαθήο θνηλφηεηαο είλαη ε χπαξμε δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζηα κέιε θαη ε πξνζπκία γηα ζπλεξγαζία πξνο επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

 

Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο: Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα πξφγξακκα καζεζηαθψλ θνηλνηήησλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 
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πξνζεθηηθά. Γηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αηνκηθέο/νκαδηθέο), ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, 

αιιεινδηδαζθαιία θαη ζπλεξγαζίεο γηα νκαδηθέο παξνπζηάζεηο είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δξνπλ επεξγεηηθά ζηηο καζεζηαθέο θνηλφηεηεο. Παξά ην γεγνλφο φηη κειέηεο 

έρνπλ δείμεη φηη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πην 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο κάζεζεο, ζηηο καζεζηαθέο θνηλφηεηεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ιεηηνπξγνχλ σο έλα ζχζηεκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ επεξεάδνπλ ακνηβαία ηνπο καζεηέο θαη 

εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Brown & Campione, 1996). ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

κνηξάδνληαη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, γηα λα θαηαζηεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εκθαλήο θαη 

ππνινγίζηκε θαη θπζηθά κε ζηφρν ην ρηίζηκν ησλ γλψζεσλ κε ζπλεξγαζηηθφ ηξφπν.  

 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο: Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ έρεη αιιάμεη κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ θαη έρεη θαηαζηεί θνηλφ λα ελεξγεί σο δηνξγαλσηήο θαη ζπληνληζηήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Παπαδφπνπινο, 2014). ηηο καζεζηαθέο θνηλφηεηεο, ν δάζθαινο 

γίλεηαη ν δηακεζνιαβεηήο θαη ζπληνληζηήο ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο εηζάγεη ζε έλα παηγληψδεο πεξηβάιινλ κάζεζεο ην νπνίν ηνπο βνεζά λα μεπεξάζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο εμνβειίδνληαο ην 

αληαγσληζηηθφ πλεχκα (Papadopoulos et al., 2012, Γξίβα & έκνγινπ, 2013, Παπαδφπνπινο 

2015). 

 

Ο ξφινο ησλ καζεηψλ: ε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο, δελ ππάξρνπλ θεληξηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί 

ξφινη κεηαμχ ησλ κειψλ (Bielaczyc & Collins, 2009). Χζηφζν, απηνί νη ξφινη αιιάδνπλ ζπλερψο, 

δεδνκέλνπ φηη ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο δηεξγαζίεο θαη νη δεμηφηεηεο 

θαη ε ζπκβνιή δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ εθηηκψληαη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

(Παπαδφπνπινο ζπλ άιινη, 2014). Ζ πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο ησλ 

καζεηψλ θαη ζηελ ζηφρεπζε γχξσ απφ θνηλνχο ζηφρνπο. Έηζη, ζηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο, ππάξρεη 

ην αίζζεκα ηνπ «πνηνη είκαζηε» κεηαμχ ησλ κειψλ κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηεο 

«ηαπηφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο" θαη ε αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ησλ θνηλψλ ζηφρσλ.  

 

Πεγέο Μάζεζεο: ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο 

πφξνπο/πεγέο κάζεζεο απφ ηνλ θφζκν έμσ απφ ηελ ηάμε, ελψ ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη 

ηφζν νη ίδηνη νη καζεηέο φζν θαη ε ζπιινγηθή γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ καζεζηαθέο πεγέο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα αλαδεηνχλ αλζξψπνπο-

πεγέο νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, καζεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άλζξσπνη απφ ηελ θνηλσλία νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ φρη κφλν ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Bielaczyc & Collins, 2009) ελψ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν  νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα κεηαζρεκαηίδνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

κάζεζεο ηνπο (Baird & Fisher 2006, CSN 2009, Ito et al 2010, Kist 2010).  

 

Ο ιφγνο πνπ παξάγεηαη: Απηφ ην ζηνηρείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο-κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο κηα θαη νη καζεηέο νδεγνχληαη ζε ζέκαηα ζπδεηήζεσλ ηα νπνία είλαη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο. Οη καζεηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγία αζθήζεσλ, εγείξνληαο εξσηήκαηα θαη 

πξνβαίλνληαο ζε επεμεξγαζία ηνπ θάζε εξεζίζκαηνο ζε έλα πνιπαηζζεηεξηαθφ πιαίζην, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ην γξαπηφ φζν θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θάλνληαο έηζη εκθαλέο ην γεγνλφο 

πσο νη καζεζηαθέο θνηλφηεηεο εκπλένληαη απφ ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο (Gardner, 

1999). Σν πνιπηξνπηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, νη ςεθηαθέο παξνπζηάζεηο θαη ην ζρεηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην φπνπ ζα εληζρπζεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ζα 

παξάγνπλ ιφγν θαη ζα απνθηήζνπλ γλψζεηο κε θπζηθφ ηξφπν (Short et al., 1996). Καη‘ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη απφςεηο θαη νη ηδέεο ησλ κειψλ πνπ εθθξάδνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο γλσζηνπνηνχληαη θαη 

ζηα άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο ράξηλ ηεο ζπιινγηθήο γλψζεο (Brown & Campione, 1996). 
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Γλψζε: ηελ καζεζηαθή θνηλφηεηα, ε αμία ηεο γλψζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. ηελ πξνζέγγηζε 

απηή, ππάξρεη κία θπθιηθή αλάπηπμε ηεο γλψζεο. Απηφ πνπ νη καζεηέο έρνπλ κάζεη, 

δηακνηξάδεηαη ελ ζπλερεία ζηελ θνηλφηεηα γηα λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο γλψζεο. 

Δλψ ζηηο πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ππάξρεη ν ζηφρνο λα θαιχπηεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

χιε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φινη νη καζεηέο λα απνθηνχλ ηελ ίδηα γλψζε, ζηηο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο, ππάξρεη κελ ε θνηλή θαη ζπιινγηθή γλψζε αιιά απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. 

 

Σν πξντφλ πνπ παξάγεηαη: ην παξειζφλ, ν Dewy κίιεζε γηα ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία κέζα θαη έμσ. Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο ηείλνπλ λα εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα 

έλα πξντφλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ θνηλφηεηα (Bielaczyc & Collins, 2009). Έηζη, 

ηα κέιε ζηνρεχνπλ ζηελ εξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο γλψζεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο 

γηα ράξε ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο θαη θπζηθά ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε θαη ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Σέηνηνπ 

είδνπο «θαζήθνληα θέξλνπλ ηνλ θχθιν ηεο έξεπλαο ζην ηέινο ηεο, αλαγθάδνπλ ηνπο καζεηέο λα 

κνηξάδνληαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηηο δηάθνξεο νκάδεο θαη ιεηηνπξγνχλ σο επθαηξίεο γηα ηελ έθζεζε 

θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ» (Brown & Campione, 1996, 303). 

 

Σέινο, νη καζεζηαθέο θνηλφηεηεο έρνπλ ζεσξεζεί σο κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ 

καζεηψλ (Hanson & Heller, 2009). Καζψο ν θφζκνο γίλεηαη φιν θαη πην απαηηεηηθφο, νη καζεηέο 

θαινχληαη λα γίλνπλ ελεξγά κέιε πνπ κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηε κάζεζή ηνπο, λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιππινθφηεηα θαη λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε 

ηνπο άιινπο.  

 

CLIL Οινθιεξσκέλε Δθκάζεζε Πεξηερνκέλνπ θαη Γιψζζαο   

 

Ζ πξνζέγγηζε CLIL είλαη κηα πνιχ δεκνθηιήο πξνζέγγηζε ηφζν γηα ηε γιψζζα φζν θαη γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο ζηελ Δπξψπε θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

καζεηέο δηδάζθνληαη έλα κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κέζσ κηαο μέλεο γιψζζαο, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθκάζεζε γισζζψλ. Ζ πην θνηλή κνξθή ζπλίζηαηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ CLIL ζην 

ζρνιείν γηα ηε δηδαζθαιία ζε δηαθνξεηηθά ζρνιηθά καζήκαηα ή ελφηεηεο κέζσ κηαο μέλεο 

γιψζζαο. Απηφ σζηφζν, ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη φηη ε δηδαζθαιία ΟΔΠΓ 

απαηηεί κηα δηπιή-εζηηαζκέλε δηδαζθαιία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη αθελφο ηε δηδαζθαιία ελφο 

καζήκαηνο (π.ρ. ηε γεσγξαθία, ηελ ηζηνξία, ηα ζξεζθεπηηθά θιπ) θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηε 

ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο γιψζζαο ησλ καζεηψλ ζε κηα μέλε γιψζζα. 

 

H CLIL είλαη έλα κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ. Ζ ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ζε κηα ηάμε πνπ εθαξκφδεηαη ε πξνζέγγηζε CLIL ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο έθζεζεο ησλ καζεηψλ ζηελ μέλε γιψζζα, θαζψο ην πεξηβάιινλ ηεο CLIL ηείλεη λα 

πνιιαπιαζηάζεη ηηο ψξεο πνπ αθηεξψλνληαη ζηε γιψζζα-ζηφρν ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ ( Dalton-Puffer & Smit, 2007, Παπαδφπνπινο & Γξίβα, 

2014). Δπίζεο, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ δίλεη κηα πξαγκαηηθή επθαηξία 

γηα ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε 

ηνπο, νθέιε ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη σο πξνο ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ, 

αιιά θαη σο πξνο ηνλ δπλακηθφ εμνπιηζκφ ησλ καζεηψλ γηα ηελ επηηπρία ηνπο (Troncale, 2002). 

Δπηπιένλ, ε CLIL ελζσκαηψλεη ηε ζεσξία ηνπ Krashen (1982) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη 

έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα γηα ηελ απφθηεζε κηαο δεχηεξεο / μέλεο γιψζζαο, φηαλ ν καζεηήο 

ιακβάλεη θαηαλνεηφ εηζαγφκελν, ζε αληίζεζε κε ηελ πίεζε ζηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

θαη ηε ζπζζψξεπζε ησλ γξακκαηηθψλ θαη ιεμηινγηθψλ θαλφλσλ. 

 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ CLIL, ν καζεηήο θαιείηαη λα αζρνιεζεί κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ελφο ζέκαηνο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Έηζη, νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε καζήκαηα CLIL ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ απφθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ 
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πεξηερνκέλνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο (Grabe & Stoller, 1997, Stoller, 2004, 

Serra, 2007). 

 

Ζ πξνζέγγηζε CLIL αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο (π.ρ. Φηλιαλδία, Απζηξία, Ηζπαλία) εζηηάδνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ε 

νπνία είλαη αλακθηζβήηεηα ε lingua franca. Σέινο, νη κειέηεο (Παπαδφπνπινο & Γξίβα ην 2014, 

Γξίβα et al, 2014a, Παχινπ & Γεσξγίνπ, 2010) έρνπλ δείμεη φηη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

CLIL ζηνπο καζεηέο βξίζεη πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ, ελψ δείρλεη ηε κεγάιε αλάγθε ηεο νπζηαζηηθήο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε κε ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ κεζφδσλ. 

 

 

 

Πξνηεηλφκελν Πξφηδεθη  

 

κοπϐσ και τϐχοι του προγρϊμματοσ  
 

Η παροϑςα μελϋτη επιχεύρηςε να διερευνόςει την αποτελεςματικϐτητα και τα πιθανϊ 
πλεονεκτόματα που θα απϋφερε ςτουσ μαθητϋσ η ανϊπτυξη υλικοϑ και η υλοπούηςη ενϐσ 
θεματικοϑ προγρϊμματοσ με βϊςη τισ αρχϋσ των μαθηςιακών κοινοτότων ςτην αγγλικό 
γλώςςα για να διδαχθεύ μϋροσ ενϐσ ςχολικοϑ κεφαλαύου ςε μαθητϋσ τησ Δ 'τϊξησ . 

 Επιπλϋον, τα ερευνητικϊ ερωτόματα που εύχαν τεθεύ εύναι: 

α) Η ςυμμετοχό των μαθητών ςτην ανϊπτυξη υλικοϑ για ϋνα πρϐγραμμα με θϋμα τον 
«ελληνικϐ πολιτιςμϐ» και γλώςςα διδαςκαλύασ την Αγγλικό θα ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη 
των μαθητών ςτην Αγγλικό ωσ ξϋνη γλώςςα; 

β) Η ςυμμετοχό των μαθητών ςτην ανϊπτυξη υλικοϑ για ϋνα πρϐγραμμα με θϋμα τον 
«ελληνικϐ πολιτιςμϐ» και γλώςςα διδαςκαλύασ την Αγγλικό θα ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη 
τησ ιςτορικόσ γνώςησ των μαθητών;  

 

χεδιαςμϐσ και Εφαρμογό του πιλοτικοϑ προγρϊμματοσ  
 
Η πειραματικό παρϋμβαςη εφαρμϐςτηκε ςε μαθητϋσ του ελληνικών δημϐςιων δημοτικών 
ςχολεύων, με ςτϐχο την ανϊπτυξη τησ αγγλικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ και την επύτευξη 
δημιουργύασ ενϐσ πλαιςύου μιασ μαθηςιακόσ κοινϐτητασ για ϋνα θεματοκεντρικϐ 
πρϐγραμμα. Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα πραγματοποιόθηκε ωσ εξωςχολικό 
δραςτηριϐτητα των μαθητών ςτην οπούα μαθητϋσ απϐ τα δημοτικϊ ςχολεύα τησ Λϊριςασ 
ςυμμετεύχαν με την ϊδεια των γονϋων τουσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι μαθητϋσ τησ τ’ τϊξησ 
διαφϐρων δημοτικών ςχολεύων του Ν. Λϊριςασ ανϋλαβαν τη δημιουργύα παιδαγωγικοϑ 
υλικοϑ ςτην Αγγλικό γλώςςα προκειμϋνου να χρηςιμοποιηθεύ απϐ μαθητϋσ Δ’ τϊξησ 
δημοτικοϑ που θα ςυμμετεύχαν ςε ϋνα πρϐγραμμα CLIL με γλώςςα διδαςκαλύασ την Αγγλικό 
και γνωςτικϐ αντικεύμενο τον Ελληνικϐ Πολιτιςμϐ.   
 
την πρώτη φϊςη, ο εκπαιδευτικϐσ ενημϋρωςε τουσ μαθητϋσ τησ  Σ ' τϊξησ ςχετικϊ με την 
διδακτϋα ϑλη του ςυγκεκριμϋνου κεφαλαύου που επρϐκειτο να διδαχθεύ ςτουσ μαθητϋσ τησ 
Δ’ τϊξησ.  υζότηςαν ςχετικϊ με το περιεχϐμενο τησ ενϐτητασ μεταξϑ τουσ και εκφρϊςτηκαν 
διϊφορεσ απϐψεισ και ιδϋεσ ςχετικϊ με το πιθανϐ υλικϐ που θα μποροϑςε να παραχθεύ και 
να χρηςιμοποιηθεύ  ςτην Αγγλικό γλώςςα. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δϐθηκε ςτην γλώςςα του 
κεφαλαύου. Ϊτςι, ο εκπαιδευτικϐσ διϋνειμε ϋνα εγχειρύδιο τησ διδακτϋασ ϑλησ των Αγγλικών 
τησ Δ’ τϊξησ προκειμϋνου οι μαθητϋσ τησ τ’ δημοτικοϑ που επρϐκειτο να αναπτϑξουν το 
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παιδαγωγικϐ υλικϐ, να γνώριζαν το γλωςςικϐ επύπεδο τησ τϊξησ. Αυτό η φϊςη 
ολοκληρώθηκε μϋςα ςε 5 ςυνεδρύεσ διϊρκειασ 50 λεπτών η κϊθε μύα.  
 
το δεϑτερο ςτϊδιο, οι μαθητϋσ εργϊζονταν προσ την ανϊπτυξη του υλικοϑ για τουσ μαθητϋσ 
τησ Δ’ τϊξησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϊρχιςαν να αναπτϑςςουν υλικϐ, ςυζητοϑςαν και εξϋφραζαν  
απϐψεισ με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και δοϑλεψαν δημιουργικϊ. Φρηςιμοποιόθηκαν εικϐνεσ 
ωσ κύνητρα για τα μαθόματα ενώ οι μαθητϋσ δημιοϑργηςαν επύςησ ψηφιακϊ παιχνύδια 
χρηςιμοποιώντασ το λογιςμικϐ HotPotatoes ϐπωσ ακροςτιχύδεσ, ςταυρϐλεξα, ερωτόςεισ 
πολλαπλών επιλογών. Οι μαθητϋσ επύςησ, δημιοϑργηςαν καταςκευϋσ που αφοροϑςαν 
θϋματα ϐπωσ η "Παραδοςιακϊ φορϋματα", "Παλιϊ αντικεύμενα", "Κεντόματα", "Σα παλιϊ 
μηχανόματα του ςπιτιοϑ" κλπ. Κατϋγραψαν παραδοςιακοϑσ ελληνικοϑσ χοροϑσ και 
τραγοϑδια ςτην Αγγλικό γλώςςα και δημιοϑργηςαν Power Point με διαφϊνειεσ για κϊθε 
υποενϐτητα του κεφαλαύου. Σο υλικϐ παρϊχθηκε με ςτϐχο να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ τησ Δ’ 
ταξησ δημοτικοϑ ςχολεύου να αναπτϑξουν τισ γνώςεισ τουσ τϐςο ωσ προσ το περιεχϐμενο 
«ελληνικϐ πολιτιςμϐ» ϐςο και ωσ προσ την ξϋνη γλώςςα (αγγλικϊ).  Καθ 'ϐλη αυτό τη φϊςη, 
οι μαθητϋσ ςυζότηςαν ςχετικϊ με το υλικϐ που παρόγαγαν, ςτην Αγγλικό γλώςςα μϋςα ςτο 
πλαύςιο τησ τϊξησ προκειμϋνου να αναςτοχαςτοϑν πϊνω ςτο υλικϐ αλλϊ και να εκφραςτοϑν 
ςτην Αγγλικό γλώςςα.  Σϋλοσ, η διϊρκεια των ςυνεδριών δημιουργύασ υλικοϑ όταν 60 'λεπτϊ 
η κϊθε μύα  
 
το επϐμενο ςτϊδιο, οι μαθητϋσ τησ τ’ δημοτικοϑ παραδύδοντασ το υλικϐ ςτον 
εκπαιδευτικϐ και τουσ μαθητϋσ τησ Δ’ δημοτικοϑ προςπϊθηςαν να υποςτηρύξουν τουσ 
μαθητϋσ τησ Δ’ δημοτικοϑ ςε κϊθε δυςκολύα που ανϋκυπτε ενώ ο εκπαιδευτικϐσ κρατοϑςε 
ςημειώςεισ ςτο ημερολϐγιο του προκειμϋνου να αξιολογηθεύ η αποτελεςματικϐτητα του 
υλικοϑ, οι ςτϊςεισ των μαθητών τησ Δ’ δημοτικοϑ απϋναντι ςτο υλικϐ καθώσ επύςησ και η 
τϊςη παροχόσ βοόθειασ προσ τουσ μαθητϋσ τησ Δ’ δημοτικοϑ απϐ τουσ μαθητϋσ τησ τ’ 
δημοτικοϑ.   
 
 
Οι επιμϋρουσ ενϐτητεσ του κεφαλαύου «ελληνικϐσ πολιτιςμϐσ» όταν: 
 
1. Πολιτιςμϐσ: ϋνασ χϊρτησ λϋξεων 
Οι μαθητϋσ εύχαν την ευκαιρύα να ςυμμετϊςχουν ςε διερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ και να  
ανακαλϑψουν τα ςτοιχεύα που απαρτύζουν τον πολιτιςμϐ και να ςυνειδητοποιόςουν τη 
ςημαςύα του κϊθε ςτοιχεύου. 
 
2. Ο ελληνικϐσ πολιτιςμϐσ εν ςυντομύα 
ε αυτό τη φϊςη, οι μαθητϋσ ειςόχθηςαν ςτον ελληνικϐ πολιτιςμϐ μϋςα απϐ την ενεργό 
ςυμμετοχό τουσ και τισ δραςτηριϐτητεσ παιχνιδιοϑ που ανϋπτυξαν οι μαθητϋσ τησ τ’ 
δημοτικοϑ και ςυμμετεύχαν οι μαθητϋσ τησ Δ’ τϊξησ κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ. 
 
3. Ο πολιτιςμϐσ μασ (μϑθοι, θρϑλοι,  όθη και ϋθιμα, τραγοϑδι και χορού τησ χώρασ μασ, λαώκό 
τϋχνη) 
Κϊθε ςτοιχεύο ενϐσ πολιτιςμοϑ ανακαλϑφθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ. Εύχαν την ευκαιρύα να 
αναζητόςουν  μϑθουσ και  θρϑλουσ τησ Ελλϊδασ, ϐπωσ το «Γεφϑρι τησ Ωρτασ», τα ϋθιμα και 
τισ παραδϐςεισ, ϐπωσ η «Γουρουνοχαρϊ», ηχογρϊφηςαν τραγοϑδια ϐπωσ το «Κοντοϑλα 
Λεμονιϊ»  και χϐρεψαν παραδοςιακοϑσ χοροϑσ τησ Ελλϊδασ, ϐπωσ "ςυρτϊκι", ενώ η επαφό 
τουσ με τη λαώκό τϋχνη όταν ϋνα ςημαντικϐ χαρακτηριςτικϐ του προγρϊμματοσ. 
 
4. Μια ςυζότηςη με τον πολιτιςμϐ: Σο μουςεύο, ϋνα ςπύτι για τον πολιτιςμϐ 
Σο μουςεύο ωσ ϋνα ςπύτι για τον πολιτιςμϐ όταν ϋνα ςημαντικϐ μϋροσ του προγρϊμματοσ, 
διϐτι οι ςυμμετϋχοντεσ εύχαν την ευκαιρύα να ςυνειδητοποιόςουν τη ςημαςύα ενϐσ μουςεύου, 
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τα διϊφορα εύδη των μουςεύων ςτην Ελλϊδα, ενώ η ςυνεχόσ επαφό τουσ με τα πολιτιςτικϊ 
εκθϋματα τουσ ϋδωςε την ευκαιρύα να ενδυναμώςουν τη γνώςη τουσ για τον ελληνικϐ 
πολιτιςμϐ. 
 
5. Θρηςκευτικϊ μνημεύα τησ χώρασ μασ 
Σα θρηςκευτικϊ μνημεύα όταν ϋνα ϊλλο ςημαντικϐ κομμϊτι του προγρϊμματϐσ μασ, ϐπου οι 
μαθητϋσ ανϋλυςαν και αςχολόθηκαν με τα μνημεύα τησ θρηςκεύασ και τη ςημαςύα τουσ. 
υμμετεύχαν ςε δημιουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ και δϐθηκε ϋμφαςη ςτο να καταςτοϑν ικανού 
να ςυνδϋςουν την ελληνικό ιςτορύα με τα θρηςκευτικϊ μνημεύα.  
 
6. Απϐ Πολιτιςμϐ ςε πολιτιςμϐ (κτύρια, αγϊλματα, χορού, πϑργοι, μουςικό και μουςικϊ 
ϐργανα, εθνικϋσ γλώςςεσ, αθλητιςμϐσ) 
Η τελευταύα ενϐτητα του προγρϊμματοσ όταν αφιερωμϋνη ςτισ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτουσ 
πολιτιςμοϑσ. Μϋςα απϐ το υλικϐ το οπούο παρόγαγαν οι μαθητϋσ τησ τ’ τϊξησ, οι μικρϐτεροι 
μαθητϋσ εύχαν την ευκαιρύα να εξοικειωθοϑν με διϊφορα πολιτιςμικϊ και πολιτιςτικϊ 
ςτοιχεύα διϊφορων χωρών, να τα ςυγκρύνουν και να εκφραςτοϑν γλωςςικϊ ςτην Αγγλικό 
γλώςςα.   
 
Ειδικού ςτόχοι του ϋργου 
 
Γλωςςικού ςτϐχοι 
Να αναπτϑξουν και να καλλιεργόςουν οι μαθητϋσ τισ προςληπτικϋσ γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ 
(κατανϐηςη προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου), καθώσ επύςησ και τισ παραγωγικϋσ 
(παραγωγό γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου) ςτην αγγλικό γλώςςα ωσ ξϋνη γλώςςα, 
χρηςιμοποιώντασ τη γλώςςα ωσ μϋςο επικοινωνύασ ςε αυθεντικϋσ καταςτϊςεισ. 
 
Γνωςτικού ςτϐχοι 
Οι μαθητϋσ 
α) να ενδυναμώςουν την γνώςη τουσ ωσ προσ τον ελληνικϐ πολιτιςμϐ και τα μϋρη απϐ τα 
οπούα ςυνύςταται μϋςω τησ Αγγλικόσ γλώςςασ ςτο πλαύςιο ενϐσ ολιςτικοϑ προγρϊμματοσ 
εκμϊθηςησ γλώςςασ και περιεχομϋνου.  
 
υναιςθηματικού- κοινωνικού ςτϐχοι 
Οι μαθητϋσ: α) να κατευθϑνουν τη δικό τουσ πορεύα μϊθηςησ τησ γλώςςασ,  β) να 
ςυνεργαςτοϑν  με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ,  γ) να αναπτϑξουν τρϐπουσ αντιμετώπιςησ των 
πολϑπλοκων θεμϊτων και προβλημϊτων που απαιτοϑν διαφορετικϊ εύδη εξειδύκευςησ, δ) να 
ςυμμερύζονται το ςτϐχο τησ ςυνεχοϑσ προώθηςησ τησ ςυλλογικόσ γνώςησ, ε) να δώςουν 
ϋμφαςη ςτο «μαθαύνω πώσ να μαθαύνω» και να μοιρϊζονται την νεοαποκτηθεύςα γνώςη, 
ςτ) να χρηςιμοποιοϑν τη φανταςύα τουσ για να επιτϑχουν τουσ ςτϐχουσ τουσ, ζ) να 
αναπτϑςςουν την περιϋργεια τουσ.  
 
υμμετϋχοντεσ 
Οι ςυμμετϋχοντεσ αυτόσ τησ παρϋμβαςησ χωρύςτηκαν ςε δϑο ομϊδεσ, οι μαθητϋσ τησ τ 
'τϊξησ και οι μαθητϋσ τησ Δ' τϊξησ και επιλϋχθηκαν τυχαύα. Η πρώτη ομϊδα αποτελοϑνταν 
απϐ τουσ μαθητϋσ που ανϋπτυξαν το εκπαιδευτικϐ υλικϐ και βοόθηςαν τον εκπαιδευτικϐ 
τησ Δ’ δημοτικοϑ να διδϊςκει το ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο ςτουσ  μαθητϋσ τησ Δ τϊξησ 
βοηθώντασ τουσ μικρϐτερουσ μαθητϋσ κατϊ την διδακτικό ώρα κϊθε φορϊ που 
αντιμετώπιζαν δυςκολύεσ κατανϐηςησ λϐγου ό παραγωγόσ λϐγου με βϊςη το υλικϐ. Οι 
μαθητϋσ τησ Δ’ τϊξησ όταν οι μαθητϋσ ςτουσ οπούουσ προςφϋρθηκε το υλικϐ που παρόχθη. 
Και οι δϑο ομϊδεσ αποτελοϑνταν απϐ 300 μαθητϋσ και όταν μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ απϐ διϊφορα δημοτικϊ ςχολεύα του Ν. Λϊριςασ. Οι μαθητϋσ ςυγκεντρώνονταν 
ςτον Πολιτιςτικϐ Οργανιςμϐ του Ομορφοχωρύου Λϊριςασ ενώ αξύζει να τονιςτεύ πωσ οι 
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μαθητϋσ όταν γνώςτεσ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ. Οι μαθητϋσ τησ τ’ τϊξησ ανόκαν ςτο Β1 
επύπεδο γλωςςικόσ επϊρκειασ ενώ οι μαθητϋσ Δ’ δημοτικοϑ ςτο επύπεδο Α1 ςϑμφωνα με το 
Κοινϐ Ευρωπαικϐ Πλαύςιο Αναφορϊσ.  
 

Η αξιολϐγηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ και τησ ςκοπιμϐτητασ του ϋργου 
 
Προκειμϋνου να αξιολογηθεύ η αποτελεςματικϐτητα τησ εκπαιδευτικόσ παρϋμβαςησ, η 
οπούα βαςύςτηκε ςτισ αρχϋσ του πλαιςύου τησ κοινϐτητασ μϊθηςησ και το οπούο πρϐγραμμα 
επικεντρώθηκε ςτουσ μαθητϋσ, χρηςιμοποιόθηκαν δϑο μεθοδολογικϊ εργαλεύα, ϋνασ 
προκαταρκτικϐσ ϋλεγχοσ (pre – test) για μαθητϋσ τησ τ’ τϊξησ και τησ Δ’ τϊξησ του 
Δημοτικοϑ και ϋνασ ϋλεγχοσ μετϊ την παρϋμβαςη (post – test). Ημερολϐγιο διατηροϑςε και ο 
εκπαιδευτικϐσ / ερευνητόσ αλλϊ και οι μαθητϋσ καθ' ϐλη τη διϊρκεια τησ παρϋμβαςησ. 
τϐχοσ όταν να διαπιςτωθεύ κατϊ πϐςο οι ςτϐχοι που εκ των προτϋρων εύχαν τεθεύ, 
επιτεϑχθηκαν. 
 
ήςον αφορϊ ςτο pre – test και ςτο post – test (πριν και μετϊ την παρϋμβαςη), 
αποτελοϑνταν απϐ ερωτόςεισ και δραςτηριϐτητεσ που αξιολογοϑςαν τϐςο το επύπεδο 
επϊρκειασ ςτην αγγλικό γλώςςα των μαθητών ϐςο και τουσ γνωςτικοϑσ ςτϐχουσ που 
κατακτόθηκαν αναφορικϊ με το περιεχϐμενο (γνώςη του περιεχομϋνου). Ψσ θεματικϐ 
πρϐγραμμα με γλώςςα διδαςκαλύασ την αγγλικό και γνωςτικϐ αντικεύμενο την ιςτορύα, η 
εκπαιδευτικό πιλοτικό παρϋμβαςη εύχε διπλϐ ςτϐχο. Πρϊγματι, ςτο pre- test και ςτο post- 
test, οι μαθητϋσ κλόθηκαν να επιλϋξουν τη ςωςτό απϊντηςη ςε ερωτόςεισ πολλαπλόσ 
επιλογόσ, ςταυρϐλεξα και αντιςτοιχύςεισ, ςτα οπούα ςυνδυαζϐταν η γλώςςα και το 
περιεχομϋνο τησ ιςτορύασ. 
 
ήςο για το ημερολϐγιο, αυτϐ αποςκοποϑςε να καταγρϊψει τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών 
κατϊ τη διϊρκεια τησ παρϋμβαςησ, τισ αλληλεπιδρϊςεισ μεταξϑ τουσ και τη ςυμμετοχό τουσ 
ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. Η καταγραφό του ημερολογύου γινϐταν ςτο τϋλοσ κϊθε 
παρϋμβαςησ, ενώ η δομό βαςύςτηκε ςε ερωτόςεισ καθοδόγηςησ ϐπωσ αυτϋσ των Richards & 
Lockhart (Richards, J. & Lockhart, C., 1994: 16 -17). 
 
Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι οι ερωτόςεισ αφοροϑςαν τρεισ θεματικϋσ: 
α) ερωτόςεισ για τη διδαςκαλύα 
1. Ποιουσ ςτϐχουσ ϋθεςα; ε ποιο βαθμϐ αυτού επετεϑχθηςαν; 2. Σι διδακτικϐ υλικϐ 
χρηςιμοπούηςα; Πϐςο αποτελεςματικϊ όταν τα μϋςα διδαςκαλύασ; 3. Ποιεσ μορφϋσ εργαςύασ 
και επικοινωνύασ εφαρμϐςτηκαν; 
 
β) ςε θϋματα ςχετικϊ με τη ςτϊςη και τη ςυμμετοχό των μαθητών 
1. Ποια όταν η ςτϊςη των μαθητών ςτην αρχό, ςτη μϋςη και ςτο τϋλοσ τησ κϊθε 
δραςτηριϐτητασ; Πώσ μπορώ να αντιδρϊςω; 
 
γ) ερωτόματα ςχετικϊ με την γενικό εκτύμηςη τησ διδαςκαλύασ 
1) Σι πόγε καλϊ και τι ϐχι; Γιατύ; 2) Σι θα μποροϑςα να αλλϊξω; Γιατύ; 
 
 
Αποτελϋςματα 
Η επεξεργαςύα των αποτελεςμϊτων τϐςο ςτο pre - test ϐςο και ςτο post - test ϋγινε με τη 
ςτατιςτικό μϋθοδο SPSS for Windows. 
 
Προφύλ του δεύγματοσ 
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Αυτό η πειραματικό παρϋμβαςη περιλϊμβανε δεύγμα 300 μαθητών τησ τ’ και τησ Δ’ τϊξησ 
Δημοτικών ςχολεύων τησ Λϊριςασ. Ο πύνακασ 1.1 παρουςιϊζει την κατανομό των μαθητών 
ανϊ φϑλο. Ουςιαςτικϊ, οι μαθητϋσ τησ τ 'τϊξησ αποτελοϑνταν απϐ 12 κορύτςια και 8 
αγϐρια, ενώ η Δ' τϊξη αποτελοϑνταν απϐ 10 κορύτςια και 10 αγϐρια. 
 

Πίλαθαο 1.1: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ ηεο η‘ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ αλά θχιν. 

Υϑλο Ν Ποςοςτϐ 

Αγϐρια 130 43% 

Κορύτςια 170 57% 

ϑνολο 300 100% 

 
 

Πίλαθαο 1.2: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ ηεο Γ‘ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ αλά θχιν. 

Υϑλο Ν Ποςοςτϐ 

Αγϐρια 145 48% 

Κορύτςια 155 52% 

ϑνολο 300 100% 

  
 
Αποτελϋςματα του pre – test και post – test  
Κατϊ τη διϊρκεια του προ-ελϋγχου και του μετ-ελϋγχου, δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ ϋνα τεςτ με 
δραςτηριϐτητεσ γλώςςασ και περιεχομϋνου, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ να αξιολογηθοϑν τϐςο ωσ 
προσ τη γλώςςα ϐςο και ωσ προσ το γνωςτικϐ αντικεύμενο.  
 
Οι παρακϊτω πύνακεσ παρουςιϊζουν τισ ςωςτϋσ απαντόςεισ για κϊθε μαθητό για την τ' και 
τη Δ' τϊξη, τουσ μϋςουσ ϐρουσ και την τυπικό απϐκλιςη. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι η δοκιμαςύα 
ελϋγχου για την κϊθε τϊξη όταν διαφορετικό λϐγω του διαφορετικοϑ επιπϋδου των 
μαθητών τησ τ’ και τησ Δ’ τϊξησ. Σϐςο οι μαθητϋσ τησ τ' τϊξησ ϐςο και οι μαθητϋσ τησ Δ' 
τϊξησ παρουςύαςαν καλϑτερη επύδοςη ςτον μετϋλεγχο, γεγονϐσ που καταδεικνϑεται απϐ τισ 
απαντόςεισ τουσ. 
 
Ο ακϐλουθοσ πύνακασ 2.1 παρουςιϊζει τη μϋςη βαθμολογύα και την τυπικό απϐκλιςη των 
ςωςτών απαντόςεων των μαθητών τησ τ’ τϊξησ ςτον πριν- και μετϊ την παρϋμβαςη- 
ϋλεγχο. Διαπιςτώθηκε βελτύωςη ςτισ ςωςτϋσ απαντόςεισ τουσ, καθώσ ο Μϋςοσ ήροσ τησ 
βαθμολογύασ τουσ πριν την παρϋμβαςη όταν 21,95 ενώ μετϊ την παρϋμβαςη αυξόθηκε ςε 
45.  

 

Πίλαθαο 2.1: Ο Μέζνο ξνο ησλ βαζκνινγηψλ θαη ε Σππηθή Απφθιηζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο η‘ 

Γεκνηηθνχ 

 Μϋςοσ ήροσ Βαθμολογιών Συπικό Απϐκλιςη 

Πριν την παρϋμβαςη  21,95 5,72 

Μετϊ την παρϋμβαςη 45 6,68 

 
Οι ςωςτϋσ απαντόςεισ των μαθητών τησ Δ' τϊξησ παρουςιϊζονται ςτον παρακϊνω πύνακα 
(Πύνακασ 2.2), ο οπούοσ ςυγκεκριμϋνα παρουςιϊζει το Μϋςο ήρο των βαθμολογιών και την 
τυπικό απϐκλιςη των μαθητών τησ Δ’ τϊξησ. ήπωσ εύναι επύςησ ξεκϊθαρο, οι μαθητϋσ 
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ςημεύωςαν καλϑτερη επύδοςη ςτον μετϊ την παρϋμβαςη ϋλεγχο (Μϋςη Βαθμολογύα: 35,55), 
ςυγκριτικϊ με τον αρχικϐ ϋλεγχο (Μϋςη Βαθμολογύα: 19,25). 
 

Πίλαθαο 2.2: Ο Μέζνο ξνο ησλ βαζκνινγηψλ θαη ε Σππηθή Απφθιηζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ‘ 

Γεκνηηθνχ 

 Μϋςοσ ήροσ Βαθμολογιών Συπικό Απϐκλιςη 

Πριν την παρϋμβαςη  19,25 5,990123 

Μετϊ την παρϋμβαςη 35,55 6,924214 

 
 
Ημερολϐγιο 
Σο ημερολόγιο του δαςκϊλου/ ερευνητό 
Η ανϊλυςη των ςημειώςεων του ημερολογύου που κατϋγραψε ο ερευνητόσ/ δϊςκαλοσ 
κατϋδειξε ϐτι η παρϋμβαςη όταν επιτυχόσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ςυνεργατικό μϊθηςη 
αναπτϑχθηκε μεταξϑ των μαθητών και η αλληλεπύδραςό τουσ οδόγηςε ςε ενεργητικϋσ 
διαδικαςύεσ μϊθηςησ κϊτι το οπούο γύνεται εμφανϋσ μϋςα απϐ αποςπϊςματα του 
ημερολογύου «οι μαθητϋσ όταν θετικού προσ την ανϊπτυξη των υλικών. υνεργϊςτηκαν 
μεταξϑ τουσ για να δημιουργόςουν ψηφιακϊ παιχνύδια μϋςω του προγρϊμματοσ HotPotatoes, 
ενώ κϊποιοι ϊλλοι όταν υπεϑθυνοι για τα γραφικϊ (Χηφιοπούηςη) που κϋντριςαν το οπτικϐ 
κύνητρο των μαθητών». Οι μαθητϋσ που ςχεδύαςαν το εκπαιδευτικϐ υλικϐ για τουσ μαθητϋσ 
τησ Δ’ τϊξησ διακατϋχονταν απϐ χαρϊ, κύνητρα και κυρύωσ ϋκαναν χρόςη τησ γλώςςασ - 
ςτϐχου ςε ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Οι μαθητϋσ ανϋπτυξαν 
διδακτικϐ και εκπαιδευτικϐ υλικϐ που εύναι απαραύτητο για την πολυαιςθητηριακό μϊθηςη 
των μαθητών. Επύςησ, ςχετικϊ με αυτϐ ςημειώθηκε ϐτι: «η ςυνεχόσ επικοινωνύα των 
μαθητών ςτα Αγγλικϊ όταν μια ϋκπληξη για μϋνα ςόμερα. Δεν περύμενα οι μαθητϋσ να 
αρχύςουν να επικοινωνοϑν ςτα Αγγλικϊ τϐςο ςϑντομα, αλλϊ ϋγραψαν ςτα Αγγλικϊ και 
ςυζότηςαν ςτη γλώςςα – ςτϐχο» και κατϋςτη ςαφϋσ ϐτι η ςυμμετοχό των μαθητών και η 
ενεργητικό τουσ ςτϊςη, τουσ οδόγηςε να αναπτϑςςουν ςυνεχώσ τισ τϋςςερισ γλωςςικϋσ 
δεξιϐτητεσ ςτα Αγγλικϊ, καθώσ και την κριτικό τουσ ςκϋψη ωσ πολϑτιμα ςτοιχεύα τησ 
εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ για χϊρη τησ βελτύωςησ των γνώςεων. ήςο για τουσ μαθητϋσ τησ 
Δ’ τϊξησ, εύχαν την ευκαιρύα να αςχοληθοϑν με τα υλικϊ και τισ δραςτηριϐτητεσ που εύχαν 
ςχεδιαςτεύ απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ μαθητϋσ, αυτοϑσ τησ τ’ τϊξησ. Εντρϑφηςαν ςε ϋνα 
μαθηςιακϐ περιβϊλλον ϐπου η μϊθηςη όταν προφανόσ, ενώ οι ςημειώςεισ του ημερολογύου 
ϋδειξαν ϐτι τα υλικϊ βοόθηςαν τουσ μαθητϋσ να αναπτϑξουν τισ γλωςςικϋσ τουσ δεξιϐτητεσ 
και να ενιςχϑςουν το γνωςτικϐ περιεχϐμενο: «οι μαθητϋσ φϊνηκε να κατανοοϑν οριςμϋνεσ 
ϋννοιεσ του παρϐντοσ μαθόματοσ μϋςα απϐ το υλικϐ των ςυμμαθητών τουσ. Ϋταν πολϑ 
θετικού και πρϐθυμοι να μϊθουν, ενώ ϋδειξαν την προτύμηςό τουσ ςτα ψηφιακϊ παιχνύδια και 
τα βύντεο». 
 
Ημερολόγιο των μαθητών 
Μϋςα απϐ την ανϊλυςη του ημερολογύου των μαθητών  διαφϊνηκε πωσ οι μαθητϋσ τησ τ’ 
τϊξησ ϐςο και οι μαθητϋσ τησ Δ' τϊξησ ϋδειξαν μεγϊλη αρϋςκεια ςε αυτϐ το εκπαιδευτικϐ 
πρϐγραμμα βαςιςμϋνο ςτισ αρχϋσ τησ κοινϐτητασ μϊθηςησ. Οι μαθητϋσ εναςχολόθηκαν ςε 
μεγϊλο βαθμϐ με τα υλικϊ και τα μαθόματϊ τουσ: «όταν πολϑ ενδιαφϋρον να καταπιαςτοϑμε 
και προβληματιςτοϑμε ςχετικϊ με το υλικϐ που ςχεδιϊςαμε και υλοποιόςαμε. Ϋταν μια 
μοναδικό εμπειρύα, γιατύ όμαςταν ςαν δϊςκαλοι και ςυνειδητοποιόςαμε πϐςο δϑςκολο αυτϐ 
εύναι και πϐςο προςεκτικού θα πρϋπει να εύμαςτε». Μϋςα απϐ την ανϊλυςη του ημερολογύου, 
ϋγινε φανερϐ ϐτι οι μαθητϋσ ανϋπτυξαν την κριτικό ςκϋψη τουσ και τα ταλϋντα τουσ, τισ 
κλύςεισ και τα ενδιαφϋροντϊ τουσ. Σα υλικϊ που παρϊχθηκαν απϐ τουσ μαθητϋσ τησ τ’ 
τϊξησ όταν ςχεδιαςμϋνα ςτα ενδιαφϋροντα και τισ δυνατϐτητεσ των μαθητών τησ Δ' τϊξησ. 
Μϋςα απϐ τισ ςημειώςεισ τουσ, φϊνηκε ϐτι οι μαθητϋσ ανϋπτυξαν τισ μεταγνωςτικϋσ τουσ 
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ικανϐτητεσ και κατϊφεραν να κατευθϑνουν τη μϊθηςό τουσ ςε ϋνα πλαύςιο κοινϐτητασ 
μϊθηςησ «απϐ την παραγωγό του υλικοϑ αυτοϑ για τουσ ςυμμαθητϋσ μασ, ςκεφτϐμουν ϐλη 
την ώρα για την ορθϐτητϊ του. Ϊγραφα ςτα Αγγλικϊ και ςτη ςυνϋχεια επϋςτρεφα και ϋλεγχα 
αν αυτϐ που εύχα διαβϊςει όταν ςωςτϐ και χρόςιμο για τουσ ςυμμαθητϋσ μου και για τουσ 
ϊλλουσ μαθητϋσ. Με αυτϐ τον τρϐπο, ςυνειδητοπούηςα πώσ μποροϑμε να μϊθουμε κϊτι διϐτι 
ςκεφτϐμουν πώσ οι ϊλλοι μαθητϋσ θα μποροϑςαν να μϊθουν και να επωφεληθοϑν απϐ το 
υλικϐ». Οι διαφορετικϋσ ικανϐτητϋσ τουσ, οι οπούεσ ςυνεχώσ ϋβγαιναν ςτην επιφϊνεια, τουσ 
ενθϊρρυναν να προςπαθόςουν να δημιουργόςουν και να προςφϋρουν ςε ολϐκληρο το 
ςχολεύο ϐφελοσ απϐ αυτό τη διαδικαςύα. 
 
υμπϋραςμα 
 
Εύναι γεγονϐσ πωσ η παρϋμβαςη κατϊ την οπούα οι μαθητϋσ δρουν ςε μια κοινϐτητα 
μϊθηςησ ϐπωσ ϋδειξαν και τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ όταν ϊκρωσ επιτυχημϋνη, 
ςτοχεϑοντασ ςτην ανϊπτυξη των γλωςςικών δεξιοτότων και την ενύςχυςη τησ κατανϐηςησ 
του περιεχομϋνου τησ γνώςησ. Οι μαθητϋσ ϋδειξαν μεγϊλο ενδιαφϋρον χϊρη ςτον καινοτϐμο 
τρϐπο εργαςύασ και μϊθηςησ που τουσ παρακύνηςε προσ τη γλωςςικό ανϊπτυξη τϐςο μϋςα 
ςτην τϊξη ϐςο και ϋξω απϐ το ςχολικϐ περιβϊλλον. 
 
Σα θϋματα που εξετϊςτηκαν απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςχετύζονταν με τισ Περιβαλλοντικϋσ 
πουδϋσ και ςυγκεκριμϋνα το θϋμα αφοροϑςε τον «Ελληνικϐ Πολιτιςμϐ», που ςχετύζεται με 
τα ενδιαφϋροντα των μαθητών. Επιπλϋον, οι μαθητϋσ εύχαν την ευκαιρύα να δουλϋψουν ςε 
ομϊδεσ, να αλληλεπιδρϊςουν, να βοηθόςουν τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και να υιοθετόςουν 
δημοκρατικοϑσ τρϐπουσ που ςχετύζονται με τα δικαιώματϊ τουσ ςτην τϊξη και να 
κατανϐηςαν τη ςημαςύα τησ αλληλεπύδραςησ αναφορικϊ με τη μϊθηςη απϐ εκεύνουσ που  
μαθαύνουν και που ςυνεργϊζονται μαζύ τουσ (Krechevsky & Stork, 2000). 
 
Η χρόςη των πολυμϋςων ςε κϊθε ςυνϊντηςη, καθώσ και η ενθϊρρυνςη των μαθητών για 
ςυμμετοχό ςε βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ όταν μια νϋα εμπειρύα για αυτοϑσ ςτην τϊξη, ενώ 
μϊθαιναν Αγγλικϊ. Πραγματώθηκαν δραςτηριϐτητεσ γλωςςικόσ διαμεςολϊβηςησ, μϋςω τησ 
ανϊπτυξησ των δραςτηριοτότων τουσ, ενώ κατϊφεραν να αναπτϑξουν τισ κοινωνικϋσ τουσ 
δεξιϐτητεσ, την αυτονομύα τουσ και την ικανϐτητϊ τουσ για τη διϊ βύου μϊθηςη. Ϊτςι, θα 
μποροϑςε να υποςτηριχθεύ ϐτι η πολυαιςθητηριακό μϊθηςη πϋτυχε το ςτϐχο τησ (Favorini 
et al., 2011, 2012). την πραγματικϐτητα, οι μελϋτεσ ϋχουν δεύξει ϐτι τα παιχνύδια που 
αξιοποιοϑν ϐλεσ τισ αιςθόςεισ (πολυαιςθητηριακϋσ δραςτηριϐτητεσ) ενιςχϑουν τισ 
επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ των μαθητών και την παροχό ευκαιριών για την ολιςτικό 
γλωςςικό ανϊπτυξη (Γρύβα & ϋμογλου, 2013, Tomlinson & Masuhara, 2009, Papadopoulos 
et al, 2012 ). 
 
Οι κοινϐτητεσ μϊθηςησ αποδεύχθηκαν ιδιαιτϋρωσ ευεργετικϋσ αναφορικϊ με την ανϊπτυξη 
των γλωςςικών δεξιοτότων ϐπωσ και την ανϊπτυξη των μεταγνωςτικών δεξιοτότων και 
ικανοτότων που οδηγοϑν τουσ μαθητϋσ «να μαθαύνουν πώσ να μαθαύνουν»,  αλληλεπιδροϑν 
με τον εκπαιδευτικϐ και αντιλαμβϊνονται τη ςυνεχό ανατροφοδϐτηςη που προςφϋρουν τα 
δικϊ του ςχϐλια. Εύναι αλόθεια ϐτι η ανατροφοδϐτηςη προωθεύ και ενιςχϑει τη γλωςςικό 
ανϊπτυξη των μαθητών και γενικϊ προςφϋρει θετικό επύδραςη ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα 
(Papadopoulos & Peiou, 2014). Εκτϐσ απϐ τισ θετικϋσ γνωςτικϋσ επιδρϊςεισ, οι μαθητϋσ των 
δϑο τϊξεων ϋδειξαν ςημαντικϐτατη ικανοπούηςη ςε ϐλη τη διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ 
παρϋμβαςησ. Επιπλϋον, η αλληλεπύδραςη με τουσ ςυνομηλύκουσ και η ςυνεχόσ ενθϊρρυνςη 
τϐςο απϐ το δϊςκαλο ϐςο και απϐ τουσ ϊλλουσ ςυμμαθητϋσ, τουσ βοόθηςε να αποκτόςουν 
εμπιςτοςϑνη ςτον εαυτϐ τουσ και την επιθυμύα να μϊθουν μια ξϋνη γλώςςα και να 
ενιςχϑςουν τισ γνώςεισ τουσ ςε ϋνα θϋμα, εκφρϊζοντασ την πολιτιςμικό τουσ ευαιςθηςύα. 
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Πρϊγματι, μϋςω τησ εμπλοκόσ των μαθητών ςε δραςτηριϐτητεσ εςτιαςμϋνεσ και βαςιςμϋνεσ 
ςτο περιεχϐμενο, ενιςχϑθηκε η ιςτορικό και πολιτιςμικό τουσ κατανϐηςη (Korosidou & 
Griva,  2014). Ϊτςι, εύχαν την ευκαιρύα να αναπτϑξουν πολιτιςμικό ςυνεύδηςη με 
ταυτϐχρονη την ανϊπτυξη των γλωςςικών δεξιοτότων (Huyen, 2003) μια και οι μαθητϋσ 
ςυμμετεύχαν ςε αυθεντικϋσ δραςτηριϐτητεσ ϐπου ςπουδαύο ρϐλο κατεύχε η αλληλεπύδραςη 
και η επικοινωνύα. Ωλλωςτε, η ςημαςύα τησ ανϊπτυξησ των επικοινωνιακών δεξιοτότων ςε 
μια ξϋνη γλώςςα ϋχει καταδειχθεύ ςε πολλϋσ ϋρευνεσ (Hüttner & Rieder - Bünemann, 2010, 
Maillat, 2010, Mewald, 2007, Moore, 2009). 
 
Κρύνεται λοιπϐν, απαραύτητο οι εκπαιδευτικού να εφαρμϐζουν διαθεματικϊ προγρϊμματα, 
τα οπούα θα βαςύζονται ςτισ κοινϐτητεσ μϊθηςησ, καθϐτι ϐπωσ απϋδειξε και αυτό η ϋρευνα, 
αυτϐσ ο τρϐποσ μϊθηςησ καταδεικνϑεται ωφϋλιμοσ για την ολιςτικό ανϊπτυξη των 
δεξιοτότων των μαθητών, μειώνει το ςυγκινηςιακϐ φύλτρο και ωθεύ τουσ μαθητϋσ ςε 
αυθεντικό επικοινωνύα χωρύσ το ϊγχοσ και τουσ φϐβουσ του κολϊςιμου λϊθουσ (Krashen, 
1987).   
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Περύληψη 

ηνλ 21
ν
 αηψλα ηεο ξνκπνηηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ην ζρνιείν πξέπεη λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθφ θαη ειθπζηηθφ μεθεχγνληαο απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη ελίνηε ζηείξα καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, πηνζεηψληαο θαηλνηφκεο θαη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο πνπ θαηαξγνχλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδένπλ ηε ζρνιηθή γλψζε κε ηνλ θφζκν έμσ απφ 

ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαιχπηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ.  

Σν βησκαηηθφ πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ παξνπζηάδνπκε, εκπλεπζκέλν απφ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ Ξέλσλ γισζζψλ θαη ηεο εηθαζηηθήο ηέρλεο θαη βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, σζεί ηνπο καζεηέο, κέζα απφ κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Ξέλεο Γιψζζαο (ζην εμήο 

ΞΓ), ζε επαθή κε έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ, αληηπξνζψπσλ δηαθφξσλ ξεπκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο 

βνεζά λα παξάγνπλ ιφγν ζηε γαιιηθή γιψζζα. 

πγρξφλσο αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ, κε ηα θαηάιιεια 

θαηλνηφκα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά εξγαιεία, γίλεηαη ζπλνδνηπφξνο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: θαηλνηνκία, μέλεο γιψζζεο, ηέρλε. 

  

Δηζαγσγή 

ηηο κέξεο καο, κε ηελ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο,  νη καζεηέο φηαλ καζαίλνπλ κηα ΞΓ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα πνιπηξνπηθά θείκελα, φπνπ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ν ήρνο, ε 

εηθφλα, ν γξαπηφο ιφγνο, ε θίλεζε. Απηή ε ζπλχπαξμε δείρλεη ηελ πνηθηιία ησλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηελ Γ. 

Μέγα, (2011) «ε νπηηθή γιψζζα είλαη έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζε έλα ζχλνιν εμεηδηθεπκέλσλ κέζσλ θαη θσδίθσλ (…) Σν ιεμηιφγην ησλ εηθφλσλ είλαη 

ην ρξψκα, ε γξακκή, ν ηφλνο, ην κνηίβν, ε πθή, ην ζρήκα, ε θφξκα, ν ρψξνο». ην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο  ΞΓ είλαη γλσζηφ φηη ε κεηαθνξά λνήκαηνο  γίλεηαη ζπρλά θαη 

κέζσ ηεο εηθφλαο, γη απηφ νη ζπγγξαθείο ησλ εγρεηξηδίσλ δελ παξαιείπνπλ λα 

ελζσκαηψλνπλ εηθφλεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα θείκελα ή αθνξνχλ 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κε ζηφρν λα εηζάγνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ηεο 

νπνίαο καζαίλνπλ ηε γιψζζα.  

Δηδηθφηεξα, ε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ηεο εηθαζηηθήο ηέρλεο ζην κάζεκα ηεο ΞΓ 

άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη θπξίσο φηαλ άξρηζε ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε αλαδήηεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθφηεηα. Απφ ην 

ΦΔΚ, ηεχρνο Β΄, αξ. θχιινπ 304/13-03-2003, ζ. 4367-8 δηαβάδνπκε ζρεηηθά:  

mailto:thenikou@otenet.gr
mailto:vaspant@yahoo.gr
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«…απαηηείηαη ε θαηά ην δπλαηφλ νξηδφληηα δηαζχλδεζε ησλ Α.Π.. ησλ επηκέξνπο 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ(…). Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή 

λα ζπγθξνηήζεη έλα εληαίν ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κηα νιηζηηθή ελ πνιινίο 

αληίιεςε ηεο γλψζεο, πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα δηακνξθψλεη πξνζσπηθή άπνςε γηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ζπζρεηίδνληάο ηα κε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο, ψζηε λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ θνζκνείδσιν, ηε δηθή ηνπ θνζκνζεσξία». Ήδε 

φκσο απφ ην 1958 γηλφηαλ αλαθνξά ζηα νθέιε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην παξαθάησ απφζπαζκα: «Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαηαξγεί ηα 

ζχλνξα ησλ καζεκάησλ σο απηνηειψλ θιάδσλ δηδαζθαιίαο, εληαηνπνηεί ην πεξηερφκελν 

ηεο δηδαζθαιίαο κε κηα νιφπιεπξε εμέηαζε θαηλνκέλσλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο δσήο θαη, 

κε ηνλ ηξφπν απηφ, δηδάζθεη ην παηδί ρσξίο λα ην απνθφπηεη απφ ηε δσή, αιιά κέζα ζηε 

δσή, κέζα ζην πεξηβάιινλ, κε ηε δσή θαη γηα ηε δσή». ( Μαινχθνο, 1958).  

Δπηπιένλ θαηά ηελ Δ. Καγθά, ράξε ζηε δηαζεκαηηθφηεηα δεκηνπξγνχληαη νη 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, θαηάιιειν πιαίζην 

άζθεζεο ηεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη αλάπηπμεο ηεο 

θξηηηθήο, δεκηνπξγηθήο θαη πξαθηηθήο ζθέςεο ηνπο (Καγθά 2002, Καγθά 2006).  

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ηα έξγα ηέρλεο απνηεινχλ έλα πνιχηηκν ζεζαπξφ πνπ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ππεξεηψληαο έλα επξχ θάζκα ζηφρσλ. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

παηδηψλ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ νπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζηνλ νπνίν 

κεηέρνπλ. (Π.Η., 2011).  Οη  εηθαζηηθέο ηέρλεο αμηνπνηνχλ θαη δηεπξχλνπλ ηε θαληαζία, ηελ 

εθεπξεηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. ε αληίζεζε κε ηε ζπκβαηηθή 

ζρνιηθή δηαδηθαζία, ε εηθαζηηθή εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ηεο αληίιεςεο 

ησλ παηδηψλ θαη θπζηθά, ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ. 

ηφρνο ηεο εηζήγεζεο απηήο είλαη λα γίλεη δηάρπζε κηαο θαιήο πξαθηηθήο κέζσ ηεο 

νπνίαο θαηαθέξακε ην πάληξεκα ηεο ηέρλεο κε ηε δηδαζθαιία ηεο ΞΓ (εθαξκνγή ηεο 

Γηαζεκαηηθφηεηαο) θαη αθππλίζακε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηφζν γηα ηελ ΞΓ φζν θαη 

γηα ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο.  

 

ΑΠ για τισ ΞΓ και την Εικαςτικό Αγωγό 

Μηα απφ ηηο αξρέο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο ΞΓ (CECRL, 2001) είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θάζε ιανχ. Ο καζεηήο ηνπ 

ζήκεξα θαη απξηαλφο πνιίηεο ελφο παγθνζκηνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα έρεη 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπ επηηξέςνπλ  λα επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά κε ηνλ Άιιν 

μεπεξλψληαο πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη λα θαιιηεξγεζεί 

θαη λα εμειηρζεί σο πξνζσπηθφηεηα, σο άλζξσπνο. Έρεη ήδε ηνληζηεί πνιιέο θνξέο φηη ην 

κάζεκα ηεο ΞΓ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο αλάγθεο. Σν άλνηγκα ησλ νξηδφλησλ 

ζε άιινπο θφζκνπο, ζε άιινπο πνιηηηζκνχο, ζε άιινπο ηξφπνπο ζθέςεο αιιά θαη δσήο, 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ λένπ αλζξψπνπ.  

χκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε Γαιιηθή γιψζζα (Αξηζκ. 

Φ52/82/8096/Γ1) ηνπ 2006, αλάκεζα ζηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη 

είλαη νη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο, ε παληνκίκα, ε δξακαηνπνίεζε, δξαζηεξηφηεηεο 

δσγξαθηθήο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αθνκίσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην 

ρψξν, ηνλ ρξφλν, ηελ νκνηφηεηα θαη ηε δηαθνξά. Δίλαη εχθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο φηη 

απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ απφ ηε κηα ζε φινπο ηνπο καζεζηαθνχο ηχπνπο 

(γισζζηθφ, κνπζηθφ, θνηλσληθφ θιπ.) (Gardner, 1993) θαη απφ ηελ άιιε δεκηνπξγνχλ 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο θαηά νκάδεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο θνηλσληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. 
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Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ην ΑΠ γηα ηελ αηζζεηηθή αγσγή, (ΦΔΚ 303Β/13-03-

2003) νη ηέρλεο έρνπλ σο ππέξηαην ζηφρν λα μεδηπιψζνπλ ηελ επαηζζεζία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θάζε καζεηή. Απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν κέρξη ην ηέινο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο θαινχληαη κέζα απφ εηθφλεο θαη ζχκβνια λα 

εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, εκπεηξίεο, λα αλαγλσξίζνπλ αμίεο θαη ηδέεο κέζα ζηηο 

θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο, λα θαηαλνήζνπλ φηη ε ηέρλε επεξεάδεηαη απφ ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θάζε επνρήο, λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιχπηπρε ζεκαζία ηεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο θαη ηέινο λα αλαγλσξίζνπλ ην ξφιν ηεο ηέρλεο κέζα ζε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ απηνί νη ζηφρνη εκπινπηίδνληαη 

απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ θξηηηθή αλάιπζε ελφο έξγνπ ηέρλεο θαζψο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

θαιιηηέρλε ζηελ επνρή ηνπ.  

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη καζεηέο πνπ παξαηεξνχλ έξγα ηέρλεο 

«αλαπηχζζνληαη νιηζηηθά (γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, αηζζεηηθά, ζηνραζηηθά) θαη απηή ε 

νιηζηηθή αλάπηπμε ζπκβάιιεη ζε κηα βαζχηεξε αληίιεςε θαη θαηαλφεζε φρη κφλν ηνπ 

εαπηνχ ηνπο αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη.» (Μέγα, 2011).  Οη 

καζεηέο γλσξίδνπλ θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηα πνιηηηζηηθά πξντφληα ηνπ δηθνχ ηνπο 

πνιηηηζκνχ αιιά θαη κε απηά άιισλ πνιηηηζκψλ, καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηηο ηδέεο, ηηο 

αληηιήςεηο θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ άιισλ θαη έηζη ην άιιν θαη ην δηαθνξεηηθφ παχεη 

λα είλαη ηφζν μέλν. ηαδηαθά, ελδπλακψλνπλ ηελ παξαηεξεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ελψ 

θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαζψο πεξλνχλ απφ ηελ απιή παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή 

ησλ έξγσλ ηέρλεο ζηελ εξκελεία ηνπο. πγρξφλσο, θαιιηεξγείηαη ε θαληαζία ηνπο θαζψο 

θαινχληαη λα «εηζρσξήζνπλ» ζε θαηλνχξηνπο θφζκνπο, λέεο θνζκνζεσξίεο θαη 

αληηιήςεηο.  

Δπίζεο, ην ζέαηξν «σο θαιιηηερληθή θφξκα, ηξφπνο εμνηθείσζεο κε κηα γλψζε, 

ζεξαπεπηηθφ θαη εθηνλσηηθφ κέζν, γλσζηηθφ θαη εθθξαζηηθφ εξγαιείν, ηξφπνο 

ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν.» (Φξαγθή, 2011) είλαη 

απνδεδεηγκέλν φηη θαιιηεξγεί ηε θαληαζία θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε θνηλσληθά 

ζέκαηα, εμειίζζεη ηελ αηζζεηηθή αληίιεςε, ελψ εληζρχεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ. ην ζρνιείν, κέζα απφ ηηο ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα έλα θνηλφ ζηφρν, βηψλνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη 

καζαίλνπλ λα πξνζεγγίδνπλ θαιχηεξα νηηδήπνηε δηαθέξεη απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο 

θψδηθεο θαη ζπζηήκαηα αμηψλ.  

Δίλαη επλφεην φηη ππάξρνπλ ζπγθιίλνπζεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είδακε 

παξαπάλσ θαη φηη εγθάξζηεο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηε ζχδεπμε 

ησλ αληηθεηκέλσλ. Απηά ηα ζηνηρεία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο ΞΓ αιιά θαη 

γηα ηελ αηζζεηηθή αγσγή, καο ψζεζαλ ζηελ θαηλνηνκία ηεο ζχδεπμεο ηεο ΞΓ κε ηε 

δσγξαθηθή θαη ην ζέαηξν (δξακαηνπνίεζε).  

Παρουςύαςη του πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ 

Σν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Εσληαλεχνληαο πίλαθεο δσγξαθηθήο κε ηε βνήζεηα 

ηεο γαιιηθήο γιψζζαο» πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14.   

Γεληθνί ζηφρνη 

 

- Σελ παξνρή εξεζηζκάησλ κέζσ αληηπξνζσπεπηηθψλ έξγσλ δσγξαθηθήο δηαθφξσλ 

ξεπκάησλ. 

- Σελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ γηα ηε 

ζπγγξαθή ησλ δηαιφγσλ ζηελ ΞΓ. 

- Σελ θαιιηέξγεηα νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ (δεκηνπξγία βίληεν). 
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Δηδηθνί ζηφρνη 

- Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα πην ζεκαληηθά ξεχκαηα ηεο δσγξαθηθήο θαη ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

- Να κάζνπλ νη καζεηέο λα «δηαβάδνπλ» θαη λα εξκελεχνπλ έλα πίλαθα 

δσγξαθηθήο. 

- Να εμαζθήζνπλ ηε γαιιηθή γιψζζα (ζπγγξαθή θαη δξακαηνπνίεζε ησλ δηαιφγσλ 

ζηελ ΞΓ). 

ην πξφγξακκα πήξαλ κέξνο 20 καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ επηπέδνπ Α2 (ζχκθσλα κε ην 

CERCL).  

 

Μειεηήζεθαλ ινηπφλ ηα παξαθάησ ξεχκαηα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο: 

16
νο

 αηώλαο 

• Αλαγελλεζηαθή ηέρλε: Leonardo da Vinci 

• Κιαζηθηζκφο : Nicolas Poussin, Claude Lorrain  

17
νο

 αηώλαο 

• Ρνθνθφ: Jean-Antoine Watteau  

18
νο

 αηώλαο 

• Νενθιαζηθηζκφο:Jacques-LouisDavid 

 

Αξρέο 19
νπ

 αηώλα 

• Ρνκαληηζκφο: Delacroix  

Σέιε 19
νπ

 αηώλα 

• Ρεαιηζκφο: Edgar Degas, Edouard Manet  

• Ηκπξεζηνληζκφο: Claude Monet, Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir  

• Μεηα-ηκπξεζηνληζκφο: Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh  

Αξρέο 20
νπ

 αηώλα 

• Δμπξεζηνληζκφο: Wassily Kandinsky, Paul Clee, Edward Munch  

• Φσβηζκφο: Henri Matisse 

• Κπβηζκφο: Pablo Picasso, Georges Braque  

Πεξίνδνο κεζνπνιέκνπ (1920) 

• νπξεαιηζκφο: Marx Ernst, Salvador Dali, Joan Miró 

Modigliani  

Δθαξκνγή-θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δχν γιψζζεο, ε ειιεληθή θαη ε γαιιηθή. Ζ 

ειιεληθή γιψζζα ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεδνκέλνπ 

ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο καζεηέο θαη νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ζηα ξεχκαηα ηεο δσγξαθηθήο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Ζ γαιιηθή γιψζζα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο. H 

απφθηεζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ, ην νπνίν ήηαλ αξθεηά πινχζην, δφζεθε ζηνπο καζεηέο 

ζηαδηαθά θαη εκπεδψζεθε κέζα απφ ηηο παξαθάησ δηαδξαζηηθέο παηδαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο:  

 αλάιπζε θαη εξκελεία πηλάθσλ (πεξηγξαθή πξνζψπσλ, θαηαζηάζεσλ, ληεθφξ, 

ζπλαηζζεκάησλ…) 

 έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ πνπ γελλήζεθαλ απφ ηε κειέηε ησλ 

πηλάθσλ, 
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 ειεθηξνληθή πεξηήγεζε ζε πηλαθνζήθεο  θαη κνπζεία, θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη 

πξαγκαηνπνίεζε παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ απηά 

 θαηαζθεπή πηλάθσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πάδι 

 θαηαζθεπή θνιάδ 

 παηρλίδηα ξφισλ (εκπλεπζκέλνη δηάινγνη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ δηαθνξεηηθψλ 

πηλάθσλ ηνπ ίδηνπ θαιιηηέρλε) 

 δεκηνπξγία power point θαη παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ηνπ επηιεγκέλνπ θαιιηηέρλε 

θαη ηνπ έξγνπ ηνπ 

 δεκηνπξγία Quiz κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ θαιιηηέρλεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ξεχκαηνο θαη ην έξγν ηνπο 

 δηαγσληζκφο γλψζεσλ  

Σν πξφγξακκα ζπλερίζηεθε κε ηελ επηινγή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ησλ πηλάθσλ 

δσγξαθηθήο πνπ ζα «δσληάλεπαλ». Οη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ησλ 

εηθαζηηθψλ επέιεμαλ πίλαθεο ηνπο νπνίνπο πίζηεπαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ κε ηνλ πην πεηζηηθφ ηξφπν. Γηα ηερληθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο 

επηιέρζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ πνξηξέηα. Οη καζεηέο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ησλ 

εηθαζηηθψλ πξνζπάζεζαλ λα απνδψζνπλ φζν θαιχηεξα γηλφηαλ ην ληεθφξ, ηα ρξψκαηα, 

ηα πξφζσπα, ηα ξνχρα θαη, ην βαζηθφηεξν, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζηα 

πξφζσπα ησλ πηλάθσλ. Οη πίλαθεο πνπ επηιέρηεθαλ ήηαλ νη παξαθάησ: 

Joconde : Leonardo da Vinci  

La cène : Leonardo da Vinci 

Danseuse à la barre : Edgar Degas 

Joueurs de cartes : Paul Cézanne 

Le portrait de Madeleine Bernard : Paul Gauguin 

Portrait de Marguerite : Henri Matisse 

Portrait de Madame Matisse : Henri Matisse 

Autoportrait à la palette : Pablo Picasso 

Mère et enfant : Pablo Picasso 

Paul en arlequin : Pablo Picasso 

Portrait de femme : Modigliani 

ην επφκελν ζηάδην, ε ζεαηξηθή απφδνζε ησλ πηλάθσλ απφ ηνπο καζεηέο έγηλε κε ηελ 

εηζαγσγή κηθξψλ δηαιφγσλ ή κνλνιφγσλ ησλ νπνίσλ πεγή έκπλεπζεο ήηαλ θπξίσο νη 

βηνγξαθίεο ησλ δσγξάθσλ πνπ κειεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

απφδνζή ηνπο ζηε γαιιηθή γιψζζα έγηλε κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ησλ γαιιηθψλ.  

Σέινο, ε «απνηχπσζε» ησλ «ζεαηξνπνηεκέλσλ» πηλάθσλ ζε βίληεν έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πιεξνθνξηθήο ελψ ε κνπζηθή επέλδπζε ηνπ βίληεν έγηλε 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο κνπζηθήο. ( http://7gym-

kalam.mes.sch.gr/index.php/2011-11-05-17-15-01/113-2014/206-2014-06-29-18-44-

22.html).  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνβιήζεθε ηελ εκέξα παξνπζίαζεο φισλ ησλ 

πνιηηηζηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο ηνπ πινπνηήζεθαλ ζην 

λνκφ ελψ παξνπζηάζηεθε ζηνπο γνλείο θαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ζε 

πνιηηηζηηθή εθδήισζε επί ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Αξιολϐγηςη του προγρϊμματοσ 

Καηαξράο, ην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα αμηνπνίεζε θαη αλέδεημε ηε 

Γηαζεκαηηθφηεηα ελψ βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη γηα ηελ εξκελεία ησλ 

έξγσλ ηέρλεο απαηηείηαη «ε ζπλέξγεηα πνιιψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ή θηινζνθηθψλ 

http://7gym-kalam.mes.sch.gr/index.php/2011-11-05-17-15-01/113-2014/206-2014-06-29-18-44-22.html
http://7gym-kalam.mes.sch.gr/index.php/2011-11-05-17-15-01/113-2014/206-2014-06-29-18-44-22.html
http://7gym-kalam.mes.sch.gr/index.php/2011-11-05-17-15-01/113-2014/206-2014-06-29-18-44-22.html
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αληηιήςεσλ ή ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ή πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ» (Μέγα, 2011). ηε 

ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαηάιαβαλ φηη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε 

ζπκβαηηθνχο, παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο αιιά θαη κε βησκαηηθέο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο ηνπνζεηνχλ ην καζεηή ζην θέληξν ηεο κάζεζεο, ηνλ αθήλνπλ λα απηελεξγήζεη, λα 

πάξεη πξσηνβνπιίεο, λα εκπιέμεη ηηο πξνζσπηθέο εμσζρνιηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, 

λα εθθξαζηεί  θαη λα δεκηνπξγήζεη φηη θαη φπσο ηνλ επραξηζηεί. ηα πιαίζηα ηεο 

δξακαηνπνίεζεο, νη εκπιεθφκελνη καζεηέο έκαζαλ πψο έλα αξρηθφ πιηθφ ζε κε ζεαηξηθή 

κνξθή, κπνξεί λα «δσληαλέςεη», λα γίλεη παξαζηάζηκν. Δπηζηξάηεπζαλ φιε ηνπο ηε 

θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, αληάιιαμαλ απφςεηο θαη πξνηάζεηο, αλέζπξαλ κλήκεο 

απφ ηζηνξίεο θαη γεγνλφηα, αλακφριεπζαλ  πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη αμηνπνίεζαλ 

γλψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ηνπο 

ζηφρνπ. Με ιίγα ιφγηα, ε ζεαηξηθή δηαδηθαζία ελδπλάκσζε ηε ζπλεξγαηηθφηεηα  θαη 

ελίζρπζε ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ θάζε καζεηή. 

ζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (ελ πξνθεηκέλσ ηεο γαιιηθήο), απηή 

επεηεχρζε έκκεζα, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ δηαδξαζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ φπνπ ν 

καζεηήο έπαςε λα είλαη ν παζεηηθφο δέθηεο ηεο γλψζεο αιιά, κε «φρεκα» ηελ μέλε 

γιψζζα, έγηλε ν δξαζηήξηνο θαη ελεξγεηηθφο αλαιπηήο-εξκελεπηήο ησλ έξγσλ ηέρλεο 

αιιά θαη δεκηνπξγφο πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ (δξακαηνπνίεζε θαη δεκηνπξγία βίληεν).  

Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνχξγεζε σο δηακεζνιαβεηήο (Vygotsky, 1962) αλάκεζα ζην 

απζεληηθφ πιηθφ θαη ηνλ καζεηή θαη αμηνπνίεζε ηελ πξνο εθκάζεζε μέλε γιψζζα σο 

εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε εμσζρνιηθψλ γλψζεσλ, ελψ παξάιιεια δηεπθφιπλε ηνλ 

καζεηή ζηελ εμέιημε ηεο γισζζηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε μέλε γιψζζα. 

Βνήζεζε, επίζεο, ηνλ καζεηή λα ρηίζεη επάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία 

ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ κηα βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε θαη δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο (Beck, 2008).  Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε 

εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο κέζα απφ ζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν έμσ απφ 

ηα ζηελά φξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ζπλδέεη ηελ μέλε γιψζζα κε θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο 

δσήο (Berns θαη Erickson, 2001) θαη έηζη θαιχπηνληαη πεξηζζφηεξν νη αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.  

ε φηη αθνξά ηελ εμέιημή ηνπο σο πξνζσπηθφηεηεο, νη καζεηέο θαιιηέξγεζαλ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο θαζψο αλαθάιπςαλ, ράξε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο πξνηάζεθαλ, 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο, ελψ άξρηζαλ λα βιέπνπλ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε 

άιιν βιέκκα: έπαςε λα είλαη ν δηεθπεξαησηήο κηαο ζηείξαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

αιιά έλαο ζπλνδνηπφξνο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ,  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δφζεθε ζε φινπο έλα θπιιάδην, νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ νπνίνπ 

θαηέδεημαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βίσζε ν θάζε καζεηήο απηή ηελ μερσξηζηή 

δηαζεκαηηθή εκπεηξία κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (βι. παξάξηεκα Η). 

πκπέξαζκα 

Αθνινπζψληαο ηα ΑΠ γηα ηηο ΞΓ θαη ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή, θαηνξζψζακε κε ηε 

ζχδεπμε ηεο ΞΓ θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ λα σζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ 

ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Θεσξνχκε φηη ην εγρείξεκά καο ζπλέβαιιε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία ησλ καζεηψλ θαζψο ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

αλαθαιχςνπλ ηηο αηζζεηηθέο ηνπο θιίζεηο, λα εθθξαζηνχλ θαη λα ςπραγσγεζνχλ 

καζαίλνληαο, έρνληαο θπζηθά σο φρεκα ηελ ΞΓ. 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πφζν θαζνξηζηηθφ είλαη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, ην 
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αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα ε νπνία έρεη έλα θνηλφ ζηφρν θαη πξνζπαζεί 

ζπιινγηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Σέινο, ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο αλαδεηθλχεη έλα δηαθνξεηηθφ αιιά κεγάιεο ζεκαζίαο ξφιν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ: εληνπίδεη θαη επηιέγεη κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα ηηο θαηάιιειεο πεγέο, ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα θαη νπνηαδήπνηε άιια εξεζίζκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρχζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη αμηνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηελ επηλνεηηθφηεηά 

ηνπ, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαηλνηνκίεο ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο/δηδαθηηθήο πξάμεο καδί ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι 

ΥΤΛΛO ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Ι. Γλωςςικό ικανϐτητα 
Ποιεσ καινοϑριεσ λϋξεισ/φρϊςεισ ϋμαθα μϋςα απϐ το πρϐγραμμα ςτο οπούο 
ςυμμετεύχα; 
 

 

 
Ποϑ πιςτεϑω ϐτι μπορώ να τισ χρηςιμοποιόςω; 

 
 
ΙΙ. Γνώςεισ γϑρω απϐ την τϋχνη τησ ζωγραφικόσ 
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Πιςτεϑω ϐτι γνωρύζω αρκετϊ για τα ρεϑματα τησ ζωγραφικόσ και τουσ 
εκπροςώπουσ τουσ και ϐτι θα μποροϑςα με ςχετικό ϊνεςη να μιλόςω για αυτοϑσ;  
 
 
ε μια επύςκεψη ςε ϋνα μουςεύο, θα μπορϋςω να αναγνωρύςω το ζωγρϊφο και τον 
τύτλο του πύνακα πριν διαβϊςω τη ςχετικό ταμπϋλα; 

 
Ποϑ και πώσ πιςτεϑω ϐτι θα μποροϑςα να 
χρηςιμοποιόςω τισ καινοϑριεσ μου γνώςεισ 
γϑρω απϐ τη ζωγραφικό και τα 
διαφορετικϊ ρεϑματα; 

Ναι 
 

ήχι 
 

ε  μια επύςκεψη με το ςχολεύο ςε ϋνα μουςεύο   

Να ξεναγόςω την οικογϋνειϊ μου ςε μια 
πινακοθόκη 
ό μουςεύο 

  

το μϊθημα των Εικαςτικών   

το μϊθημα τησ Ιςτορύασ   
Αλλοϑ   

 
ΙΙΙ. Κοινωνικϋσ και επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ 

Η ςυμμετοχό ςτο ςυγκεκριμϋνο 
πρϐγραμμα 
με βοόθηςε να αποκτόςω κϊποιεσ 
δεξιϐτητεσ.  
Ποιεσ; 

Πολϑ 
 
 

Λύγο 
 
 

Καθϐλου 
 
 

Nα ςυνεργϊζομαι    

Να επικοινωνώ    
Να ςκϋφτομαι με κριτικϐ τρϐπο    
Να παύρνω  πρωτοβουλύεσ    

Να παύρνω αποφϊςεισ    
Να διερευνώ και να αξιολογώ τισ 
πληροφορύεσ 

   

Ωλλεσ;    
 

Αυτϐ που δημιοϑργηςα, πιςτεϑω ϐτι το 
πϋτυχα: 

Πολϑ Λύγο Καθϐλου 

Με τη βοόθεια των καθηγητών μου    

Με την καλό επικοινωνύα και ςυνεργαςύα 
με τουσ ςυμμαθητϋσ μου 

   

Με την οργανωτικό μου ικανϐτητα    

Με την ερευνητικό μου ικανϐτητα    
Με τη δημιουργικό μου φανταςύα    
Με τι ϊλλο;    

ΙV. Νιώθω ϐτι η ςυνεργαςύα του μαθόματοσ των εικαςτικών με το μϊθημα 
τησ γαλλικόσ γλώςςασ επηρϋαςε τον τρϐπο με τον οπούο αντιλαμβϊνομαι και 
προςλαμβϊνω την ξϋνη γλώςςα διϐτι: 
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Ζ εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο κέζσ επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ: Ζ 

πεξίπησζε ηνπ «Γθξηληάξε» ζηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο 
 

 ΛατλάΜαξία (Μειίλα)  

Εκπαιδευτικϐσ ΔΕ, 3ο Γυμνϊςιο Βϑρωνα, 
lainamelina@gmail.com 

 
ΜεηαιιελνχΑγγειηθή 

Εκπαιδευτικϐσ ΔΕ, Αρςϊκεια Σοςύτςεια χολεύα Χυχικοϑ, 
angela4kids@hotmail.com 

Πεξίιεςε 

την παροϑςα εργαςύα αναλϑεται η εκπαιδευτικό αξύα και τα οφϋλη ϋνταξησ τησ 
παιγνιώδουσ μϊθηςησ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα για την εκμϊθηςη ξϋνησ 
γλώςςασ. τη ςυνϋχεια αναφϋρονται οι θετικού παρϊγοντεσ ςτην ϋνταξη του 
παιχνιδιοϑ ςτην εκπαύδευςη μαθητών με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, αλλϊ και πιο 
ςυγκεκριμϋνα την ϋνταξη του επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ ωσ εργαλεύου μϊθηςησ ςτη 
διδαςκαλύα των ξϋνων γλωςςών. Σα ςτοιχεύα αυτϊ αποτελοϑν το πλαύςιο ςτη 
μοντϋρνα διδαςκαλύα ξϋνων γλωςςών και αποτελοϑν τουσ βαςικοϑσ ϊξονεσ πϊνω 
ςτουσ οπούουσ βαςύςτηκε ο ςχεδιαςμϐσ και η ϋνταξη του επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ 
«Γκρινιϊρησ» ςτη διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςτη δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη. τη ςυνϋχεια τησ εργαςύασ παρουςιϊζεται η δρϊςη, ο ςχεδιαςμϐσ και η 
αλληλουχύα των δραςτηριοτότων ςε δϑο ςχολικϋσ μονϊδεσ παρϊλληλα. Κατϊ την 
ολοκλόρωςη τησ δρϊςησ ςημειώνονται τα πλεονεκτόματα και οι αδυναμύεσ που 
διαπιςτώθηκαν κατϊ τη διεξαγωγό τησ, ϐπωσ επύςησ και γενικϐτερα ςυμπερϊςματα 
αναφορικϊ με τισ διαςχολικϋσ ςυνεργαςύεσ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: επιτραπϋζια παιχνύδια, ξϋνη γλώςςα, παιγνιώδησ μϊθηςη 

Δηζαγσγή 

Εύναι αδιαμφιςβότητο ϐτι το παιχνύδι εύναι μια απαραύτητη ςυνιςτώςα ςτη λειτουργύα 
μιασ κοινωνύασ. Απϐ τον πϐλεμο και το δύκαιο, ωσ τη φιλοςοφύα και την τϋχνη, οι λειτουργύεσ 
και οι θεςμού μιασ κοινωνύασ βαςύζονται ό εύναι επηρεαςμϋνοι απϐ το παιχνύδι. Πολιτιςμϐσ 
χωρύσ το πνεϑμα του παιχνιδιοϑ εύναι αδϑνατοσ. «Ασ εύναι το παιχνύδι η μϊθηςη και η 
μϊθηςη παιχνύδι», προτρϋπει όδη απϐ το 1989 ο Ολλανδϐσ Johan Huizinga, ενώ οι 
Feeneyetal.(1996) διατεύνονται ϐτι «Σο παιχνύδι εύναι η πραγματοπούηςη τησ μϊθηςησ μϋςα 
απϐ την πρϊξη». 

Ανϋκαθεν το παιχνύδι υπόρξε μϋςο, που επιδροϑςε θετικϊ ςτην ολϐπλευρη εξϋλιξη του 
παιδιοϑ. Απϐ τα βαςικϐτερα οφϋλη του παιχνιδιοϑ εύναι το γεγονϐσ, ϐτι τα παιδιϊ 
καταφϋρνουν να αποκτόςουν κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ, ϐπωσ η επιτυχόσ επύλυςη καθημερινών 
προβλημϊτων, δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ με ςυνομόλικουσ, ικανϐτητα αυτορρϑθμιςησ τησ 
ςυμπεριφορϊσ τουσ, καθώσ και ϋλεγχο των ςυναιςθημϊτων τουσ (Singer et al., 2006). 
Επιπλϋον, τα παιδιϊ που αφιερώνουν παραπϊνω χρϐνο παύζοντασ ϋχουν πιο εμπλουτιςμϋνο 
λεξιλϐγιο, εύναι πιο δημιουργικϊ και μποροϑν να προςϋχουν περιςςϐτερο μϋςα ςτην τϊξη 
κατϊ την παρϊδοςη του μαθόματοσ ςε ςχϋςη με τα παιδιϊ που δε ςυνηθύζουν να παύζουν 
τϐςο ςυχνϊ (Singeretal., 2006).  

Πολλϋσ χώρεσ ενϋταξαν το παιχνύδι ςτο πλαύςιο του εκπαιδευτικοϑ τουσ ςυςτόματοσ. Σο 
φιλανδικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ενϋταξε το παιχνύδι μϋςα ςτο αναλυτικϐ εκπαιδευτικϐ 
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πρϐγραμμα, δύνοντασ ϋτςι τη δυνατϐτητα ςτα παιδιϊ να εκφρϊζονται ελεϑθερα και να 
μειώνουν το ϊγχοσ που προκαλεύται απϐ τη διδαςκαλύα των μαθημϊτων (Alvarez, 2006). 
την Ιρλανδύα δαπανόθηκαν ςημαντικϊ χρηματικϊ ποςϊ για το πρϐγραμμα «Ready, 
Steady,Play» με απώτερο ςτϐχο να ειςαχθεύ η παιγνιώδησ μϊθηςη για την ανϊπτυξη τησ 
υγεύασ και την καλλιϋργεια των ςημαντικών δεξιοτότων των μαθητών του 21ου αιώνα. 
Αξιοςημεύωτη εύναι η ϋρευνα του Ινςτιτοϑτου LEGO, που πραγματοποιόθηκε ςε πϋντε χώρεσ 
(Γαλλύα, Γερμανύα, Μεγ. Βρετανύα, Ιαπωνύα και Ηνωμ. Πολιτεύεσ) ερευνώντασ την ϊποψη 
των γονϋων, κατϊ πϐςο ο χρϐνοσ που ξοδεϑει ο μαθητόσ παύζοντασ, εύναι χρϐνοσ μϊθηςησ. 
94¿ των γονιών ςυμφώνηςαν. (LEGOLearningInstitute, 2002). Ψσ εκ τοϑτου, το παιχνύδι, 
ειδικϊ το δομημϋνο,  ανούγει δρϐμουσ προσ την μϊθηςη, ενώ οι μαθητϋσ χρειϊζονται το 
παιχνύδι παρϊλληλα με την παραδοςιακό μϊθηςη για να χτύςουν κοινωνικϋσ και γνωςτικϋσ 
δεξιϐτητεσ. 

Ζ κνληέξλα δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ 

Οι βαςικϋσ αρχϋσ μιασ μοντϋρνασ διδαςκαλύασ ξϋνων γλωςςών ςϑμφωνα με τουσ 
Rüschoff&Wolff (1999) οφεύλουν να προωθοϑν τη μϊθηςη ςε ϋνα ανοικτϐ και πολυτροπικϐ 
περιβϊλλον. Οι βαςικϋσ αυτϋσ αρχϋσ, που λειτουργοϑν παρϊλληλα και ωσ ςτϐχοι τησ 
ςϑγχρονησ διδαςκαλύασ ξϋνων γλωςςών, αναφϋρονται ςτην αυθεντικϐτητα, ςτην αυτονομύα 
των εκπαιδευομϋνων, ςτον πρακτικϐ προςανατολιςμϐ και ςτη διαπολιτιςμικό μϊθηςη. 
Προκειμϋνου να επιτευχθοϑν αυτού οι ςτϐχοι ειςϊγονται ςτην ςχολικό αύθουςα νϋεσ μορφϋσ 
εργαςύασ, ϐπωσ τα ςυνθετικϊ πλϊνα εργαςύασ, τα οπούα  «κϊνουν την παραδοςιακό 
διδαςκαλύα πιο επύκαιρη», ϐπωσ τονύζει ο Chrissou (2005). 

Η πρϐςβαςη και επαφό με ϋναν διαςυνδεδεμϋνο και παγκοςμιοποιημϋνο κϐςμο καθιςτϊ 
αναγκαύα την καλλιϋργεια τησ γλωςςομϊθειασ. Ψσ εκ τοϑτου διδακτικϋσ προτϊςεισ και 
προγρϊμματα ςχολικών δραςτηριοτότων, τα οπούα οδηγοϑν τη μαθητικό κοινϐτητα ςε μια 
επικοινωνιακό εκμϊθηςη και εφαρμογό των γλωςςικών δεδομϋνων τησ γλώςςασ-ςτϐχου 
θεωροϑνται αναπϐςπαςτο τμόμα τησ διδακτικόσ και ςχολικόσ καθημερινϐτητασ. Η ϋνταξη 
των επιτραπϋζιων παιχνιδιών ςτην πρϊξη τησ εκμϊθηςησ τησ δεϑτερησ ξϋνησ γλώςςασ-
ςτϐχου ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη καθορύζεται απϐ γενικϐτερουσ εκπαιδευτικοϑσ 
ςτϐχουσ: 

 ε ζχλδεζε ησλ έσο ηψξα απνθηεζέλησλ εκπεηξηψλ κε ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ζηελ 

κεηξηθή γιψζζα θαη ζηελ πξψηε μέλε γιψζζα κε ηε κεηαθνξά ησλ δεμηνηήησλ απηψλ 

ζηελ εθκάζεζε θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ δεχηεξε μέλε γιψζζα 

 ε εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο, ην νπνίν λα πεξηέρεη ηελ έληαμε WebQuest γηα ηελ 

έξεπλα ζρεηηθά κε ην παηρλίδη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, παξνπζηάζεηο ηεο 

έξεπλαο ησλ νκάδσλ καζεηψλ, νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο κε ηελ δηεμαγσγή 

ηκεκαηηθψλ θαη δηαηκεκαηηθνχ ηνπξλνπά, βήκαηα ηα νπνία ζπληζηνχλ ζηελ νπζία θαη ηε 

κέζνδν πινπνίεζεο ηεο δξάζεο  

 πξαγκαηνπνίεζε δηαζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο 

το πλαύςιο αυτόσ τησ ςχολικόσ δραςτηριϐτητασ εντϊςςονται επιπλϋον και οι ακϐλουθοι 
μαθηςιακού ςτϐχοι: 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε κηα δεχηεξε γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο 

ηνπο  

 Ζ παξνρή επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε 

γιψζζεο θαη θνπιηνχξεο δηαθνξεηηθέο απφ ηε δηθή ηνπο θαη ηελ αθχπληζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηνπο ζπλείδεζεο.  

 Ζ αλάπηπμε βαζηθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ζηε γιψζζα-ζηφρν θαη ε ελζπλείδεηε 

ρξήζε ηνπο ζηελ θαηάιιειε επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 

 Ζ εμνηθείσζε κε έλαλ παηγληψδε ηξφπν κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηε γιψζζα-ζηφρν 

Για την επύτευξη των γενικϐτερων εκπαιδευτικών και μαθηςιακών ςτϐχωνςτισ δϑο 
ςυνεργαζϐμενεσ ςχολικϋσ μονϊδεσελόφθηςαν υπϐψη οι ακϐλουθοι ϊξονεσ: 
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1. Η διαχεύριςη του διαθϋςιμου χρϐνου για τη διεξαγωγό του ςχεδύου εργαςύασ και η 
κατανομό των δρϊςεων ανϊ διδακτικό ώρα  
2. Η παρουςύαςη και επεξεργαςύα του επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ ϐπωσ και των αντύςτοιχων 
δρϊςεων ώςτε να ανταποκρύνονται ςτο γνωςτικϐ επύπεδο των μαθητών ςτη δεϑτερη ξϋνη 
γλώςςα και ςτη ςχϋςη τουσ με τουσ μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ τησ δρϊςησ 
3. Η αξιοπούηςη των εμπειριών των μαθητών με τα επιτραπϋζια παιχνύδια, η προςαρμογό 
του «Γκρινιϊρη» ςτα ενδιαφϋροντα και ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών μϋςω τησ 
διαφοροπούηςησ και εμπλουτιςμοϑ των δραςτηριοτότων (WebQuest, παρουςιϊςεισ, 
τηλεδιϊςκεψη με ςϑγχρονη επικοινωνύα, ςχολικϐ τουρνουϊ, διαςχολικό ςυνεργαςύα) 
4. Δημιουργύα υλικοϑ παρουςιϊςεων και μεγεθυμϋνησ ταμπλϋτασ του παιχνιδιοϑ 
5. χεδιαςμϐσ ςϑμφωνα με το Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα διδαςκαλύασ τησ γερμανικόσ γλώςςασ 
ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη 
   Οι ϊξονεσ αυτού εύναι ιδιαιτϋρωσ ςημαντικού ςτην οργϊνωςη, ςτην επεξεργαςύα και ςτη 
ςυνϊφεια τησ δρϊςησ ςε ςχϋςη με τουσ μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ, ςτην προςαρμογό τησ δρϊςησ 
ςτισ εμπειρύεσ και ςτο κοινωνιοπολιτιςμικϐ πλαύςιο δρϊςησ των μαθητών και τησ 
ςυμπϐρευςόσ τησ με το Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα διδαςκαλύασ τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςτη 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. 

Η ϋνταξη του παιχνιδιού ςτην εκμϊθηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ 

   ϑμφωνα με τον δεκϊλογο του AdamSimpson(2015) εύναι απολϑτωσ απαραύτητη η ϋνταξη 
παιχνιδιών ςτην εκμϊθηςη των ξϋνων γλωςςών, καθώσ αυτϊ δύνουν την δυνατϐτητα 
ουςιαςτικόσ επικοινωνύασ. Αυτό η ουςιαςτικό επικοινωνύα υπηρετεύ ωσ βϊςη μιασ 
κατανοητόσ ανατροφοδϐτηςησ. Προςθϋτουν ενδιαφϋρον ςε ϐ,τι οι μαθητϋσ βρύςκουν 
βαρετϐ, μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν παρϊλληλα με ϐλεσ τισ γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ, 
προςφϋρουν εμπειρύεσ διαςκϋδαςησ, ενθαρρϑνουν την ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών, ενώ 
εύναι δραςτηριϐτητεσ που επικεντρώνονται ςτον μαθητό. Σα παιχνύδια μποροϑν να 
διαδραματιςτοϑν και εκτϐσ τϊξησ και αυτϐ εξυπηρετεύ ςτο να προωθηθεύ η ςυνεργατικό 
μϊθηςη. Σϋλοσ, κατϊ τον δεκϊλογο, τα παιχνύδια ταιριϊζουν ςτη θεωρύα τησ πολλαπλόσ 
νοημοςϑνησ.   ήλεσ αυτϋσ οι αρχϋσ αν ςυνδυαςτοϑν, τϐτε αναμφιςβότητα το παιχνύδι που θα 
εντϊξει ο εκπαιδευτικϐσ ςτην καθημερινό του διδαςκαλύα, θα αποφϋρει τα αναμενϐμενα 
μαθηςιακϊ αποτελϋςματα.  
   Εύναι ςημαντικϐ να γνωρύζουμε ϐτι τρύα βαςικϊ ςτοιχεύα που χαρακτηρύζουν την υψηλό 
ποιϐτητα του παιχνιδιοϑ: α) ο χρϐνοσ, β) ο χώροσ και γ) τα υλικϊ (Driscoll&Nagel, 
2002).Ενώ το αυθϐρμητο παιχνύδι ωσ δραςτηριϐτητα αποτελεύ το νϐημα ό τη διαδικαςύα 
μϋςα απϐ την οπούα τα παιδιϊ αντιλαμβϊνονται τον κϐςμο και μιλοϑν γι’ αυτϐν (Saracho & 
Spodek, 1998), ϋνα απϐ τα ςημαντικϊ προβλόματα που διαφαύνονται με το παιχνύδι εύναι η 
δυςκολύα των εκπαιδευτικών να κατανοόςουν τη θεωρύα του παιχνιδιοϑ και να παρϊςχουν 
ϋνα υψηλόσ ποιϐτητασ παιχνύδι, προκειμϋνου να πετϑχουν ϋνα υψηλόσ ποιϐτητασ 
πρϐγραμμα. Ιδιαύτερη δυςκολύα εντοπύζεται ςτην ανϊπτυξη μιασ παιδαγωγικόσ του 
παιχνιδιοϑ (Woodetal., 2005) η οπούα θα επιβεβαιώνει το ρϐλο του εκπαιδευτικοϑ ςτο 
ςχεδιαςμϐ, την υποςτόριξη και προϋκταςη τησ μϊθηςησ και ανϊπτυξησ του παιδιοϑ μϋςα 
απϐ το παιχνύδι. 

Σο παιχνύδι ωσ θετικϐσ παρϊγοντασ ςτουσ μαθητϋσ με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ 
   Θετικϊ αποτελϋςματα δεν ϋχει το παιχνύδι μϐνο ςτα παιδιϊ τυπικόσ ανϊπτυξησ, αλλϊ και 
ςτα παιδιϊ με ςυναιςθηματικϊ, ςυμπεριφορικϊ, καθώσ και μαθηςιακϊ προβλόματα. 
Αξιοςημεύωτα   βοηθητικϐσ εύναι ο ρϐλοσ του παιχνιδιοϑ ςτα παιδιϊ με αυτιςμϐ και με 
Asperger, καθώσ μαθαύνουν να αναγνωρύζουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ, αλλϊ και τα 
ςυναιςθόματα των ϊλλων (Singer etal., 2006). Ϊχει αποδειχτεύ ϐτι η παιγνιοθεραπεύα και 
οικογενειακϊ ψυχοθεραπευτικϊ προγρϊμματα τονύζουν τη θεραπευτικό ςυμβολό του 
παιχνιδιοϑ ςε περιπτώςεισ παιδιών με αγχώδεισ διαταραχϋσ, φοβύεσ και παιδιών που 
αντιμετωπύζουν απώλεια (Brinkmeyer & Eyberk, 2003). Αλλϊ και ςτα παιδιϊ με δυςκολύεσ 
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μϊθηςησ η παιγνιώδησ μϊθηςη θεωρεύται η πιο αποτελεςματικό μορφό μϊθηςησ, διϐτι 
ενιςχϑεται η αυτοεικϐνα τουσ και τα κύνητρα για ενεργϐ ςυμμετοχό εύναι υψηλϊ 
(Κωνςταντινύδου, 1988). 
 

Σο επιτραπϋζιο παιχνύδι ωσ εργαλεύο μϊθηςησ 
Η καλλιϋργεια και η εξοικεύωςη των μαθητών ςτισ οπτικοκινητικϋσ δεξιϐτητεσ, ςτην 
ςυγκϋντρωςη τησ προςοχόσ, ςτην δυνατϐτητα ολοκλόρωςησ δραςτηριοτότων, ςτην τόρηςη 
κανϐνων, ςτην ςταδιακό αϑξηςη πειθαρχύασ ακολουθώντασ τουσ κανϐνεσ του παιχνιδιοϑ 
και ςτην δυαδικό και ομαδικό ςυνεργαςύα, επικοινωνύα και δρϊςη οριοθετοϑν τα 
αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ του επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ ωσ εργαλεύου μϊθηςησ.  
   «Σο παιχνύδι μϋςα ςτο μϊθημα δεν ςυντελεύται χωρύσ ςκοπϐ, αλλϊ με την ςτοχευμϋνη 
προςπϊθεια τησ ανϊπτυξησ των κοινωνικών, δημιουργικών, διανοητικών και αιςθητικών 
ικανοτότων των μαθητών» επιςημαύνει ο γερμανϐσ καθηγητόσ και γκουροϑ ςτην ςϑγχρονη 
εκπαύδευςη HilbertMeyer (1989), ο οπούοσ τοποθετεύ την ϋνταξη επιτραπϋζιων και κϊθε 
εύδουσ παιχνιδιοϑ ςτην ακριβό του θϋςη μϋςα ςτην εκπαιδευτικϐ μικρϐκοςμο.  
   τη ςυνϋχεια τησ παροϑςασ εργαςύασ παρουςιϊζεται η εφαρμογό τησ δρϊςησ και 
φανερώνεται ϐτι το επιτραπϋζιο παιχνύδι μπορεύ να αποτελϋςει ουςιαςτικϐ εργαλεύο 
μϊθηςησ ςτον τομϋα των ξϋνων γλωςςών.   

Η Δρϊςη 

   Η εκπαιδευτικό καινοτομύα τησ δρϊςησ αυτόσ ϋγκειται ςτην παιδαγωγικό προςϋγγιςη, ςτο 
διδακτικϐ υλικϐ και ςτον τρϐπο αξιοπούηςόσ του, ςτην καθεαυτϐ εκπαιδευτικό δρϊςη, ςτισ 
ςχϋςεισ εκπαιδευτικοϑ-μαθητώναλλϊ και των ςυντονιςτών-εκπαιδευτικών μεταξϑ τουσ 
κατϊ την εξϋλιξη τησ διαςχολικόσ ςυνεργαςύασ, αλλϊ και μαθητών μεταξϑ τουσ ϐςο και ςτη 
βελτύωςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου γενικϐτερα.  
   Με αφορμό τη ςυμπλόρωςη 100 ετών απϐ τη γϋννηςη και δημιουργύα του γερμανικοϑ 
επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ “Mensch, ärgeredichnicht!” ( «Γκρινιϊρησ») αποφαςύςτηκε η 
υλοπούηςη τησ δρϊςησ αυτόσ. Η επιλογό τησ θεματικόσ ενϐτητασ ϋγινε με βϊςη τισ 
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ του Αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών, το επύπεδο Α2 των 
μαθητών ςϑμφωνα με το GERS (Ενιαύο Ευρωπαώκϐ Πλαύςιο αναφορϊσ για τη διδαςκαλύα 
των ξϋνων γλωςςών, 2001) και τα χρονοδιαγρϊμματα ςπουδών και διδαςκαλύασ των δϑο 
ςυνεργαζϐμενων ςχολικών μονϊδων. Η δραςτηριοκεντρικό μϋθοδοσ ςτην ϋνταξη του 
επιτραπϋζιου αυτοϑ παιχνιδιοϑ ςτη διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ ϐπωσ επύςησ και η 
χρόςη τησ ολικόσ αιςθητηριακόσ απϐκριςησ επελϋγηςαν με ςτϐχο την καλλιϋργεια τησ 
πρωτοβουλύασ και αυτονομύασ των μαθητών, την επύτευξη των επιμϋρουσ μαθηςιακών 
βημϊτων με ςτϐχο τη ςυμμετοχό τουσ ςτη διεξαγωγό του παιχνιδιοϑ, αλλϊ και την 
ϊμβλυνςη των διαφορών μιασ ανομοιογενοϑσ ομϊδασ ϋχοντασ ωσ ςτϐχο το επύπεδο τησ 
διαφοροποιημϋνησ μϊθηςησ.  
ημειώνεται ϐτι και ςτα δϑο ςυνεργαζϐμενα ςχολεύα, ϋνα δημϐςιο και ϋνα ιδιωτικϐ, 
εφαρμϐςτηκαν οι ύδιεσ αρχϋσ, καθώσ και οι δϑο ςχολικϋσ μονϊδεσ ακολουθοϑν τα ανϊλογα 
για τη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη αναλυτικϊ προγρϊμματα διδαςκαλύασ τησ δεϑτερησ ξϋνησ 
γλώςςασ. Οι μαθητϋσ τησ Γ Γυμναςύου χωρύςτηκαν ςε μικτϋσ ομϊδεσ εργαςύασ με κριτόριο 
τη ςχολικό επύδοςη και η κϊθε ομϊδα αςχολόθηκε με ϋνα θϋμα ςχετικϊ με την ιςτορύα, την 
εξϋλιξη και τουσ κανϐνεσ διεξαγωγόσ του παιχνιδιοϑ. Με τη μϋθοδο WebQuestοι μαθητϋσ 
ϋκαναν ϋρευνα ςτο διαδύκτυοανϊ ομϊδεσ, ςυνϋλεξαν ςτοιχεύα και ϑςτερα απϐ κριτικό τουσ 
θεώρηςη και επεξεργαςύα των ςτοιχεύων παρουςύαςαν με λογιςμικϐ PPT ςτισ υπϐλοιπεσ 
ομϊδεσςτην τϊξη τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνϊσ τουσ. Η προετοιμαςύα τησ παρουςύαςησ 
ϋγινε ςε εξωδιδακτικϐ χώρο και χρϐνο. τη ςυνϋχεια, ανϊ τμόμα ϋπαιξαν το παιχνύδι ςε 
μεγεθυμϋνη ταμπλϋτα χρηςιμοποιώντασ εκφρϊςεισ αντύςτοιχεσ ςτη γερμανικό γλώςςα και 
εμπεδώνοντασ επικοινωνιακϋσ δομϋσ για την δεδομϋνη επικοινωνιακό κατϊςταςη και οι 
νικητόριεσ ομϊδεσ ςυμμετεύχαν ςε διατμηματικϐ τουρνουϊ. Η δρϊςη πραγματοποιόθηκε ςε 
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8 διδακτικϋσ ώρεσ και ολοκληρώθηκε με την διαςχολικό ςυνεργαςύα των δϑο ομϊδων απϐ 
τισ δϑο ςχολικϋσ μονϊδεσ πραγματοποιώντασ τηλεδιϊςκεψη με θϋμα την υλοπούηςη τησ 
δρϊςησ ςτα δϑο ςχολεύα. Η ςϑγχρονη επικοινωνύα κατϊ τη διεξαγωγό τησ τηλεδιϊςκεψησ 
των δϑο ςχολικών μονϊδων ϋφερε τουσ μαθητϋσ των δϑο ςχολεύων πιο κοντϊ, καθώσ 
αντϊλλαξαν απϐψεισ ϐχι μϐνο για τη διεξαγωγό τησ δρϊςησ αλλϊ και για την 
καθημερινϐτητϊ τουσ χρηςιμοποιώντασ τη γερμανικό γλώςςα. Η χρόςη ςτοιχεύων μη 
λεκτικόσ επικοινωνύασ βοόθηςε τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν ο ϋνασ τον ϊλλο, ακϐμη και 
μεμονωμϋνα τουσ πιο αδϑναμουσ μαθητϋσ, προωθώντασ με αυτϐ τον τρϐπο και το μοτύβο 
τησ διαφοροποιημϋνησ μϊθηςησ ςτη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη.  
   Σο περιεχϐμενο τησ δρϊςησ αγγύζει τον πραγματικϐ κϐςμο των μαθητών, καθώσ ερευνϊ 
καταςτϊςεισ και βαςύζεται ςε εμπειρύεσ απϐ το καθημερινϐ τουσ γλωςςικϐ περιβϊλλον, ενώ 
παρϊλληλα τουσ ευαιςθητοποιεύ απϋναντι ςτη γλώςςα αλλϊ και ςτην κουλτοϑρα που 
μεταφϋρεται μϋςω αυτόσ. ε αυτϐ το ςημεύο εύναι ςημαντικϐ να αναφερθεύ ϐτι, ϐπωσ τονύζει 
ο Peters (2001), η βιωματικό προςϋγγιςη ανόκει ςτο φυςικϐ περιβϊλλον των μαθητών και η 
πραγματικϐτητα που αλλϊζει εύναι μια πρϐκληςη και μια ευκαιρύα. 
   Οι παιγνιώδεισ δραςτηριϐτητεσ που ϋλαβαν χώρα κατϊ την εξϋλιξη τησ δρϊςησ εύναι 
αλληλϋνδετεσ με ςυγκεκριμϋνεσ γλωςςικϋσ επικοινωνιακϋσ, λεκτικϋσ ό μη, πρϊξεισ. Οι ϊξονεσ 
εκμϊθηςησ ξϋνων γλωςςών εμπεριϋχουν την παιγνιώδη διδαςκαλύα, την ολιςτικό εκμϊθηςη 
τησ γλώςςασ  ϐπωσ επύςησ και τον διαθεματικϐ προςανατολιςμϐ του μαθόματοσ. Η ϋνταξη 
κϊθε δραςτηριϐτητασ ςτο διδακτικϐ πλαύςιο τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςτη δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη ςυνϊδει με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ για τη 
διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ. 
   Η ευαιςθητοπούηςη των μαθητών ςτισ κϑριεσ ϋννοιεσ τησ γερμανικόσ γλώςςασ και ςτο 
φωνολογικϐ ςϑςτημϊ τησ, η μϑηςό τουσ ςτην κατανϐηςη και την παραγωγό του 
προφορικοϑ λϐγου ϐπωσ επύςησ και η ενύςχυςη τησ παιγνιώδουσ διϊςταςησ ςτην εκμϊθηςη 
τησ γερμανικόσ ωσ ξϋνησ γλώςςασ ςχηματύζουν το περιβϊλλον ςτο οπούο καλλιεργεύται η 
γερμανικό γλώςςα.  
   Ολοκληρώνοντασ την καινοτϐμο αυτό δρϊςη, εντϊςςοντασ τα επιτραπϋζια παιχνύδια ςτην 
ςχολικό καθημερινϐτητα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, παραδοτϋα υπόρξαν οι 
παρουςιϊςεισ ςε λογιςμικϐ PPT των μαθητών απϐρροια τησ ϋρευνϊσ τουσ και τησ 
επεξεργαςύασ του υλικοϑ (WebQuest), οι φωτογραφύεσ κατϊ τη διϊρκεια των 
παρουςιϊςεων και των τουρνουϊ, η διαςχολικό  
 
 

 
 

 
ςυνεργαςύα ςε επύπεδο μαθητών αλλϊ και εκπαιδευτικών, η παρουςύαςη τησ καινοτϐμου 
δρϊςησ ςε ςυνϋδριο εκ μϋρουσ των δϑο ςυνεργατών-εκπαιδευτικών.  
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Πλεονεκτόματα και αδυναμύεσ ςτη διεξαγωγό τησ δρϊςησ 

   Η αποτελεςματικϐτητα τησ πρακτικόσ αυτόσ όταν κατϊ βϊςη θετικό ςε πολλαπλϊ επύπεδα 
ανύχνευςησ.  
   Η επικοινωνιακό προςϋγγιςη εκτυλύχθηκε ςτο δεδομϋνο πλαύςιο τησ δρϊςησ ςε πρώτη 
φϊςη ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα ξεχωριςτϊ και κατϐπιν μϋςω διαςχολικόσ τηλεδιϊςκεψησ 
μεταξϑ των δϑο ςυμμετεχϐντων ςχολικών μονϊδων. Η ςυμμετοχό των ομϊδων των δϑο 
ςχολικών μονϊδων ςτη δρϊςη ενθϊρρυνε τουσ μαθητϋσ ςτη χρόςη γλωςςικών και 
παραγλωςςικών ςτοιχεύων τησ δεϑτερησ ξϋνησ γλώςςασ-ςτϐχου με αποτϋλεςμα την εξϋλιξη 
και βελτύωςη τησ παραγωγόσ προφορικοϑ λϐγου των μαθητών.  
   Η επιλογό τησ δραςτηριοκεντρικόσ μεθϐδου (task-basedlearning) ςτην ϋνταξη του 
επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ ςτη διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ όταν αποτελεςματικό, 
καθώσ οι ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ ενεπλϊκηςαν οι ύδιοι, παύρνοντασ πρωτοβουλύεσ 
προκειμϋνου να διεκπεραιώςουν το ςτϐχο του παιχνιδιοϑ και να ϋχουν κατ’ επϋκταςη το 
επιθυμητϐ αποτϋλεςμα ςτη δρϊςη τουσ.   
   Αναπϐφευκτο τμόμα ςτη διεξαγωγό ενϐσ επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ εύναι η χρόςη τησ 
ολικόσ αιςθητηριακόσ απϐκριςησ (Totalphysicalresponse), κατϊ την οπούα η λεκτικό και 
ταυτϐχρονα η μη λεκτικό επικοινωνύα ςυνεργϊςτηκαν για την μετϊδοςη του ςωςτοϑ 
επικοινωνιακοϑ νοόματοσ, ακϐμα και ςε περιπτώςεισ αδϑναμων μαθητών, εντϊςςοντασ με 
αυτϐ τον τρϐπο ϋνα πετυχημϋνο μοντϋλο διαφοροποιημϋνησ μϊθηςησ.  
ε επύπεδο ςυντονιςτών εκπαιδευτικών των δϑο ςχολικών μονϊδων η εμπειρύα όταν θετικό, 
καθώσ τϋτοιου εύδουσ ςυνεργαςύεσ βελτιώνουν το επύπεδο διδαςκαλύασ και ενθαρρϑνουν το 
μούραςμα (sharing) τησ γνώςησ, ενώ ταυτϐχρονα αποτελοϑν ουςιαςτικό βϊςη για 
περαιτϋρω ςυνεργαςύα. 
Κατϊ τη διεξαγωγό τησ δρϊςησ και την υλοπούηςη τησ διαςχολικόσ ςυνεργαςύασ υπόρξαν  
ςυγκεκριμϋνεσ προϒποθϋςεισ ςε μεθοδικϐ και τεχνικϐ επύπεδο που δυςχϋραναν και 
γενικϐτερα ςε κϊθε τϋτοιου εύδουσ δρϊςεισ εμποδύζουν την χρόςη και εφαρμογό τουσ ςτα 
ελληνικϊ ςχολεύα και ιδιαιτϋρωσ ςτο δημϐςιο τομϋα. Καταρχόν, οι δυςχϋρειεσ ςτη 
δυνατϐτητα ςϑνδεςησ του εκπαιδευτικοϑ ιδρϑματοσ με το διαδύκτυο και η απαγϐρευςη 
χρόςησ αςϑρματου δικτϑου ϐπωσ επύςησ και οι ελλεύψεισ κατϊλληλου εξοπλιςμοϑ για την 
πραγματοπούηςη μιασ επιτυχημϋνησ τηλεδιϊςκεψησ. Επύςησ, οι μεμονωμϋνεσ και 
αποςπαςματικϋσ  γνώςεισ ϐχι μϐνο των μαθητών αλλϊ και των εκπαιδευτικών ςε θϋματα 
τεχνολογύασ αποτελοϑν παρϊγοντεσ αποθαρρυντικοϑσ. Αυτϊ τα ςτοιχεύα ςε ςυνδυαςμϐ με 
τον παρϊγοντα τησ χρονικόσ πύεςησ ςτο πλαύςιο του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ για τη 
διδαςκαλύα τησ δεϑτερησ ξϋνησ γλώςςασ ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη δεν προϊγουν την 
ευρεύα εφαρμογό τϋτοιου εύδουσ εργαςιών.  
 

υμπερϊςματα  

   Κατϊ το ςχεδιαςμϐ μιασ δρϊςησ εύναι ςημαντικϐ να τύθενται εξαρχόσ τϐςο οι ςτϐχοι ϐςο 
και να ςυναποφαςύζεται απϐ τισ ςυμμετϋχουςεσ πλευρϋσ η μϋθοδοσ υλοπούηςησ τησ 
εκϊςτοτε δρϊςησ και να καθορύζονται οι διαφορετικϋσ παρϊμετροι που χαρακτηρύζουν τισ 
ςυνεργαζϐμενεσ πλευρϋσ ςτα κοινϊ πεδύα τησ δρϊςησ.  
   Σο γεγονϐσ ϐτι ϑςτερα απϐ αυτό τη δρϊςη διαπιςτώθηκε μια αλλαγό τϐςο ςτη ςχϋςη των 
μαθητών μεταξϑ τουσ, καθώσ εύχαν εργαςτεύ ομαδικϊ και διαςχολικϊ, ςτη ςχϋςη 
ςυντονιςτών εκπαιδευτικών μεταξϑ τουσ, αλλϊ και ςτη ςχϋςη εκπαιδευτικών-μαθητών 
βελτιώνοντασ τη ςτϊςη των μαθητών απϋναντι ςτην εκμϊθηςη τησ ξϋνησ γλώςςασ ςυνιςτϊ 
ϋνα ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την πραγματοπούηςη δρϊςεων ςτην ςχολικό καθημερινϐτητα. 
τον τομϋα τησ διαφοροποιημϋνησ μϊθηςησ με βϊςη τϐςο το κριτόριο τησ ςχολικόσ 
επύδοςησ ϐςο και αυτϐ τησ ϑπαρξησ μαθητών με μαθηςιακϊ προβλόματα τα αποτελϋςματα 
όταν ιδιαιτϋρωσ ενθαρρυντικϊ. Αυτό η ανακούνωςη αποτελεύ μια πρϐταςη-ϋναυςμα για την 
ϋνταξη τησ παιγνιώδουσ μϊθηςησ και διαςχολικών ςυνεργαςιών ςτην δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη, ενώ η παρουςύαςη των εμπειρικών ευρημϊτων απϐ την εφαρμογό του ςε δϑο 
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τϊξεισ ενϐσ δημϐςιου και ενϐσ ιδιωτικοϑ ςχολεύου ϐπωσ και η ςυγκριτικό ανϊλυςη των 
ερευνητικών δεδομϋνων ανϊμεςα ςτισ δϑο τϊξεισ ςε γνωςτικϐ και διαπολιτιςμικϐ επύπεδο 
θα αποτελϋςει νϋα πηγό γϐνιμου και δημιουργικοϑ διαλϐγου ςε θϋματα διδακτικόσ και 
μεθοδολογύασ των ξϋνων γλωςςών γενικϐτερα. 
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elebal10@gmail.com 

  
Περύληψη 

την εργαςύα αυτό θα παρουςιαςτεύ μια διδακτικό ενϐτητα ενϐσ ςχολικοϑ προγρϊμματοσ τησ 
Δευτεροβϊθμιασ με τύτλο «Εγώ ϐπωσ εςϑ – Δικαύωμα ςτη διαφορετικϐτητα» ενταςςϐμενο ςτη 
θεματολογύα «Ανθρώπινα δικαιώματα μϋςα απϐ τον πολιτιςμϐ και τισ τϋχνεσ». Κϑριοσ ςτϐχοσ του 
προγρϊμματοσ όταν η ανϊπτυξη κριτικόσ και δημιουργικόσ ςκϋψησ των μαθητών μϋςω τησ τεχνικόσ 
«αιςθητικό εμπειρύα και μϊθηςη» με τη ςυςτηματικό διερεϑνηςη επιλεγμϋνων ϋργων τϋχνησ. Με τον 
τρϐπο αυτϐ οι μαθητϋσ οδηγόθηκαν ςτον αναςτοχαςμϐ και απελευθερώθηκαν απϐ 
αποπροςανατολιςτικϊ διλλόματα και ςτερεϐτυπα (ρατςιςμϐσ) τα οπούα υποςυνεύδητα υπαγϐρευαν 
τισ ςυμπεριφορϋσ, τισ ςτϊςεισ τουσ εμποδύζοντασ την αυτοανϊπτυξό τουσ. Μϋςα απϐ τη διαδικαςύα 
εφαρμογόσ τησ μεθϐδου καταγρϊφονται τα αποτελϋςματα τησ και εξϊγονται ςυμπερϊςματα για τη 
δυναμικό τησ Μεταςχηματύζουςασ Μϊθηςησ . 

 
Λϋξεισ κλειδιϊ: διαφορετικϐτητα, ςτερεϐτυπα, προκαταλόψεισ, κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ, 

μεταςχηματύζουςα μϊθηςη. 

Ειςαγωγό 
Ξεκινϊντασ από το γεγονόσ τθσ πολυπολιτιςμικισ ςφνκεςθσ του ςφγχρονου ελλθνικοφ 

ςχολείου και ςυνειδθτοποιϊντασ τουσ μθχανιςμοφσ εκείνουσ (προκαταλιψεισ-ςτερεότυπα) που  
δυςχεραίνουν τθν ζνταξθ των «διαφορετικϊν» μακθτϊν ςτο ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
ςτο πρόγραμμα αναπτφχτθκαν πρακτικζσ ικανζσ να καλλιεργιςουν το ςεβαςμό και τθν ιςοτιμία 
για όλουσ τουσ μακθτζσ. 

Εφαλτιριο αποτζλεςαν τα κείμενα τθσ ενότθτασ 3 «Είμαςτε όλοι ίδιοι-Είμαςτε όλοι 
διαφορετικοί» τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Γ! Γυμναςίου κακϊσ τα παιδιά που ζπαιρναν μζροσ 
ςτο πρόγραμμα (πλθκυςμόσ-ςτόχοσ) φοιτοφςαν ςτθν τάξθ αυτι. Θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ενότθτασ ζγινε επειδι τα κείμενα τθσ εςτιάηουν ςε ποικίλεσ όψεισ των διακρίςεων που 
προωκοφν οι προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. (Tahar Ben 
Jelloun, O ρατςιςμόσ όπωσ τον εξιγθςα ςτθ κόρθ μου και Σταυροφλα Ρολυχρονοποφλου - 
Ηαχαρόγιωργα, Ζνα ςχολείο για όλουσ - Το δικαίωμα ςτθ διαφορά -Ζνασ κόςμοσ γεμάτοσ ειδικζσ 
ανάγκεσ και δυνατότθτεσ). 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να καταδείξει το ρόλο τθσ ενεργοποίθςθσ του κριτικοφ 
ςτοχαςμοφ όπωσ εκφράηεται ςτθ μεταςχθματίηουςα μάκθςθ του Μezirow με τθν αξιοποίθςθ 
τθσ τζχνθσ. 

Κυρίαρχοσ ςτόχοσ του κζματοσ «Διαφορετικότθτα» ιταν οι μακθτζσ να μάκουν  να 
ςτοχάηονται κριτικά «επάνω ςτισ κυρίαρχεσ ιδεολογίεσ και πρακτικζσ που ζχουν υιοκετιςει υπό 
τθν επιρροι του πολιτιςμικοφ πλαιςίου, αλλά που λειτουργοφν ενάντια ςτα ηωτικά ςυμφζροντα 
τουσ και τουσ καταδυναςτεφουν» (Κόκκοσ, 2006) εςτιάηοντασ  ςτθ μζκοδο «Μεταςχθματίηουςα 
μάκθςθ μζςα από τθν Αιςκθτικι εμπειρία»  και περιγράφονται τα 6 ςτάδια τθσ εφαρμογισ τθσ.     

Οι επιμζρουσ ςτόχοι που επιτυγχάνονται με τθν ανάπτυξθ των υποκεμάτων (κοινωνικόσ 
αποκλειςμόσ των ΑΜΕΑ και ρατςιςμόσ ςτουσ μετανάςτεσ) είναι: 

Α. Να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ διαφορετικότθτασ μζςα από τθν αποδοχι και το 
ςεβαςμό του άλλου ςφμφωνα με τθν οικουμενικι διακιρυξθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.  

Β. Να κατανοιςουν τθν ζννοια του ρατςιςμοφ και να διακρίνουν τισ μορφζσ του. (φυλετικόσ 
και κοινωνικόσ ρατςιςμόσ).  

Γ. Να ευαιςκθτοποιθκοφν απζναντι ςτα προβλιματα που υφίςτανται διάφορεσ κοινωνικζσ 
και εκνικζσ ομάδεσ (ΑΜΕΑ και μετανάςτεσ) λόγω του ρατςιςμοφ. 
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Δ. Να ςυνειδθτοποιιςουν μζςω του κριτικοφ ςτοχαςμοφ τουσ μθχανιςμοφσ εκείνουσ 
(προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα) που ςυντθροφν το φαινόμενο αυτό.  

Ε. Να αποδεχτοφν τθν διαφορετικότθτα ωσ εμπλουτιςτικό και δυναμικό ςτοιχείο του 
κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ πλαιςίου που ηουν αναμορφϊνοντασ τα κοινωνικά 
καταςκευαςμζνα ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ (μακθμζνα γνωςτικά ςχιματα). 

Στ. Καλλιζργεια δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ενςυναίςκθςθσ και κοινωνικισ ευαιςκθςίασ. 

Κπξίσο ζέκα  

1ν ηάδην: Γηάγλσζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη δεδνκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ πάλσ 

ζην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο δηεξεπλψληαη αλ αληαλαθινχλ πνιηηηζηηθά ζηεξεφηππα κε έλα 

απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα ζέηνληαο ηελ εξψηεζε: «ζεσξείηε ζεκαληηθφ έλα άηνκν λα 

δηαθέξεη απφ ηα άιια είηε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, είηε κε ηελ εκθάληζε ηνπ, π.ρ. ρξψκα 

δέξκαηνο, θπιή, θαηαγσγή;» 

Θ εξζταςθ του διλιμματοσ οδθγεί τουσ εκπαιδευόμενουσ να εξετάςουν κριτικά και 
δθμιουργικά το κζμα τθσ διαφορετικότθτασ μζςα ςτθ ςφγχρονθ πολιτιςμικι κοινωνία. 

2ο Στάδιο: Διεργαςία ζκφραςθσ παραδοχϊν από τουσ εκπαιδευόμενουσ. 
Ρροβολι από τθν εκπαιδευτικι τθλεόραςθ «Θ Ραρζα» ωσ ζναυςμα για τθν ενεργοποίθςθ 

του κριτικοφ ςτοχαςμοφ.  
Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να γράψουν ςε μικρζσ ομάδεσ τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με το 

κζμα τθσ παρζασ, απαντϊντασ ςε ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ. Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ:  

 Ριςτεφεισ ότι είναι ςθμαντικό για ςζνα να ανικει κάποιοσ ςε ομάδα; 

 Υπάρχουν ςτθν ομάδα- παρζα ςασ άτομα «διαφορετικά» (άτομα διαφορετικοφ 
πολιτιςμικοφ πλαιςίου ι άτομα με ςωματικι ι νοθτικι μειονεξία;) Αν όχι, επιδιϊξατε 
ποτζ να κάνετε παρζα μαηί τουσ; 

 Ρωσ αντιλαμβάνεςτε τθν ζννοια του διαφορετικοφ;   
Στο ςτάδιο αυτό επιχειρείται θ ςυγκζντρωςθ των προςωπικϊν βιωμάτων των παιδιϊν με τθ 

μορφι γραπτοφ λόγου. Ζγινε καταγραφι των αυκόρμθτων απαντιςεων- παραδοχϊν που 
εκείνοι ιδθ είχαν ενςτερνιςτεί από το ςφγχρονο κοινωνικό πλαίςιο. Από τισ απαντιςεισ που 
εξζκεςαν ςτθν ολομζλεια αναδείχτθκε ότι οι ζφθβοι ζχουν ανάγκθ να ανικουν ςε μια ομάδα 
ικανοποιϊντασ το αίςκθμα τθσ αποδοχισ αλλά και λόγω τθσ αναςφάλειασ που ςυχνά βιϊνουν 
κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ θλικίασ, επειδι μζςα από αυτι νιϊκουν πιο δυνατοί. Ορίηοντασ 
κοινά πιςτεφω και ςτόχουσ διαμορφϊνουν τθν προςωπικότθτά τουσ και τθν κοςμοκεωρία τουσ. 
Θ ςυμμετοχι του ατόμου ςε παρζεσ αποτελεί το πρϊτο ςτακμό για τθν κοινωνικοποίθςι τουσ, 
ενϊ θ απόρριψθ ενόσ εφιβου λόγω τθσ διαφορετικότθτάσ του προκαλεί αρνθτικά 
ςυναιςκιματα τόςο για τον εαυτό του όςο και για τουσ γφρω του. Τα παιδιά παραδζχτθκαν ότι 
δεν ςυνθκίηουν να κάνουν παρζα με άτομα «διαφορετικά από αυτοφσ» κυρίωσ επειδι 
πιςτεφουν ότι δεν ταιριάηουν ςτθν ψυχοςφνκεςθ τουσ, ςτα ενδιαφζροντά τουσ και θ 
επικοινωνία τουσ είναι εξαιρετικά δφςκολθ.  

Πςο αναφορά για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ τθσ «διαφορετικότθτασ» υπιρξε 
καταιγιςμόσ ιδεϊν χαρακτθρίηοντασ τον όρο αυτό ωσ τα ςτοιχεία εκείνα που εμποδίηουν ζνα 
άτομο να αποτελζςει μζλοσ μιασ ομάδασ ςτθν οποία κζλει ι επιβάλλεται να ενταχκεί 
προκειμζνου να γίνει αποδεκτό από το κοινωνικό ςφνολο. Στοιχεία που δυςχεραίνουν τθν 
ζνταξθ ενόσ ατόμου ςε ομάδα και κατά επζκταςθ τον ζφθβο να κάνει παρζεσ με ςυνομιλικουσ 
του είναι κυρίωσ θ φυλετικι (εκνικι) καταγωγι και θ αναπθρία. 

3ο  τϊδιο: Εντοπιςμϐσ υποθεμϊτων  
Θ παραπάνω δραςτθριότθτα επιβεβαίωςε τθν πεποίκθςθ μασ περί παγιωμζνων ςτάςεων 

των μακθτϊν ωσ προσ τα άτομα που κεωροφνται διαφορετικά. Αξίηει εδϊ να ςθμειωκεί ότι θ 
ζννοια τθσ διαφορετικότθτασ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν υιοκζτθςθ ρατςιςτικϊν 
αντιλιψεων ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικοποίθςθσ του ατόμου, μζςω των πρωτογενϊν ι 
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δευτερογενϊν κοινωνικϊν ομάδων (π.χ. οικογζνεια, ςχολικό περιβάλλον). Ζτςι μζςα από τθν 
ςυηιτθςθ ςτο προθγοφμενο ςτάδιο τθσ μεκόδου οι ιδζεσ και οι απόψεισ των εκπαιδευομζνων 
για το ευαίςκθτο κζμα τθσ διαφορετικότθτασ ανζδειξαν τα υποκζματα τθσ ενότθτασ: Ξεκινϊντασ 
από τθν παραδοχι των διακρίςεων ςε βάροσ των ατόμων που ζχουν διαφορετικά πολιτιςμικά 
χαρακτθριςτικά ι αναπθρία ςυμφωνικθκε να εξεταςτοφν:  

 Ραηζηζκφο απέλαληη ζε ΑΜΔΑ. 

 Ραηζηζκφο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. 

Για το ςκοπό αυτό τζκθκαν τα ακόλουκα κριτικά ερωτιματα 

 Ροια είναι θ ςτάςθ τθσ κοινωνίασ απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα; 

 Ρωσ αιςκάνονται τα άτομα βιϊνοντασ τθ διαφορετικότθτα τουσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία; 

4ο τϊδιο: Επιλογό ϋργων τϋχνησ για την επεξεργαςύα των υποθεμϊτων  
Ρροκειμζνου να εξεταςτοφν τα παραπάνω κριτικά ερωτιματα αποκαλφπτοντασ τισ 

παραδοχζσ των εκπαιδευομζνων προτείνεται μια ποικιλία ζργων τζχνθσ που κεωροφνται 
κατάλλθλα πάνω ςτο κζμα τθσ διαφορετικότθτασ.  

Θ τζχνθ ςυνειςφζρει ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ των ατόμων με ποικίλουσ τρόπουσ, δθλαδι 
διαμορφϊνοντασ τθ νοοτροπία τουσ, τισ διαδικαςίεσ και τισ ικανότθτεσ ςκζψθσ τουσ και γενικά 
κάνοντάσ τα πιο ικανά να αντιμετωπίηουν τον κόςμο γφρω τουσ (Fowler,1996). Ζνα ουςιαςτικό 
«παιδαγωγικό» πλεονζκτθμα των εικαςτικϊν Τεχνϊν ςυνίςταται ςτθν ερμθνευτικι 
δραςτθριότθτα που προχποκζτουν, θ οποία αναγκάηει κάκε φορά τον κεατι-αναγνϊςτθ να 
αφιςει τθν απλι πακθτικι κατάςταςθ, ςτθν οποία μπορεί να βρίςκεται και να 
δραςτθριοποιθκεί προκειμζνου να αντιμετωπίςει, να κατανοιςει και να απολαφςει ζνα ζργο 
Τζχνθσ, επομζνωσ να το αναδθμιουργιςει, κατά τα δικά του μζτρα (Cassirrer, 1994).  

Σφμφωνα με τουσ Robert Boyd (1991) και John Dikx (2000, 2001, 2006) θ βαςικι οδόσ για 
τον μεταςχθματιςμό των αντιλιψεων δεν είναι θ ορκολογικι αξιολόγθςθ των παραδοχϊν, αλλά 
θ επεξεργαςία των αςυνείδθτων, ςυναιςκθματικά φορτιςμζνων εικόνων, που διαμορφϊνουμε 
για τον εαυτό και τον κόςμο. Για να επιτευχκεί αυτό χρειάηεται να δίνεται ζμφαςθ ςτθ 
ςυγκινθςιακι και φανταςτικι διάςταςθ τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ, πράγμα ςτο οποίο 
μποροφν να ςυμβάλουν μορφζσ τζχνθσ όπωσ θ λογοτεχνία, θ ποίθςθ, τα κεατρικά και 
κινθματογραφικά ζργα. Αξιοποιείται μζςω του προγράμματοσ θ άποψθ των Dewey, Efland, 
Gardner, Green ότι θ αιςκθτικι εμπειρία είναι ςκόπιμο να αποτελεί ζνα από τα κεντρικά 
ςτοιχεία κάκε εκπαιδευτικισ διεργαςίασ.  

Θ αναηιτθςθ  των δυςλειτουργικϊν παραδοχϊν (ςτερεότυπα) ζγινε με τον εικαςτικό 
πίνακα του Γιάννθ Γαΐτθ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε θ ταινία μικροφ μικουσ «Jafar» 
προκειμζνου να εξεταςτεί ςτο επόμενο ςτάδιο το πρϊτο κριτικό ερϊτθμα (ςτάςθ τθσ κοινωνίασ) 
ενϊ για το δεφτερο επιλζχτθκε το τραγοφδι «Διαφορετικοί» με ςκοπό να δοκεί ζμφαςθ μζςα 
από τθ περικωριοποίθςθ και τον αποκλειςμό των ΑΜΕΑ από τθν κοινωνία ςτα ςυναιςκιματά 
τουσ. Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων ζργων τζχνθσ (εικαςτικά, κινθματογράφοσ, μουςικι) 
αποςκοπεί ςτθν ανατροπι  των ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων μζςα από τθν παρατιρθςθ και το 
ςχολιαςμό τουσ. 

5ο Στάδιο: Ρροςζγγιςθ υποκεμάτων 
το ςτϊδιο αυτϐ επιχειρεύται να ενεργοποιηθεύ η διαδικαςύα αναςτοχαςμοϑ για τον 

εντοπιςμϐ των παραδοχών των εκπαιδευομϋνων μϋςω των ϋργων τϋχνησ. Εξετϊζονται οι 
απϐψεισ τουσ για τα υποθϋματα ςε ςχϋςη με τα κριτικϊ ερωτόματα που όδη ϋχουν 
διατυπωθεύ με τη ςυςτηματικό διερεϑνηςη των ϋργων τϋχνησ. ε ϋνα ϋργο τϋχνησ κρϑβεται 
αυτϐ που ο καλλιτϋχνησ θϋλει να ανακαλϑψει ο παρατηρητόσ. (Κϐκκοσ, 2011) Με τον τρϐπο 
αυτϐ η ςκϋψη μασ γύνεται πιο αναλυτικό, πιο διειςδυτικό. Σαυτϐχρονα διεγεύρεται και η 
ςυναιςθηματικό νοημοςϑνη του παρατηρητό. Η ολιςτικό επομϋνωσ ανϊλυςη ϋργων τϋχνησ 
(πύνακεσ, φωτογραφύεσ, λογοτεχνικϊ ό θεατρικϊ – κινηματογραφικϊ ϋργα, γλυπτϊ, ό ακϐμα 
και γκρϊφιτι) καλλιεργεύ τον κριτικϐ ςτοχαςμϐ (Freire) και παρϋχει τη δυνατϐτητα 
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εναλλακτικών νοηματοδοτόςεων, πολλαπλών ερμηνειών και τελικϊ μιασ πολυδιϊςτατησ 
θϋαςησ του κϐςμου. 

Σα ϋργα τϋχνησ αποτελοϑν πηγϋσ, ϐπου εκφρϊζονται με αυθεντικϐ τρϐπο οι αντιλόψεισ 
μιασ εποχόσ για τον κϐςμο και τον ϊνθρωπο, οι γενικϐτερεσ τϊςεισ ενϐσ πολιτιςμοϑ και, 
μϊλιςτα, πιο ανϊγλυφα και πιο εϑγλωττα απϐ ϐτι με τισ αφηρημϋνεσ ιδϋεσ των λεκτικών 
κειμϋνων (Gloton, 1976). Ωλλωςτε, η εικαςτικό ϋκφραςη αποτελεύ ϋναν διεθνό κώδικα 
επικοινωνύασ, μϋςω του οπούου αποκαλϑπτεται η ενϐτητα τησ πνευματικόσ ζωόσ. Ϊνα 
εικαςτικϐ ϋργο ωσ μορφό τϋχνησ αποτελεύ ϋκφανςη του ανθρώπινου λϐγου  εκφρϊζοντασ 
ςκϋψεισ, βιώματα, νοόματα, ςυναιςθόματα η αποκωδικοπούηςη των οπούων αποτελοϑν 
ιςχυρϐ μϋςο αποτϑπωςησ  ςκϋψεων, ιδεών, ςυναιςθημϊτων, προςδοκιών των δημιουργών 
τουσ, ϋνα παρϊθυρο ςτον εςωτερικϐ τουσ κϐςμο.(Anning and Ring, 2004). 

ϑμφωνα με τισ παραπϊνω αναφορϋσ, η παρουςύαςη του εικαςτικοϑ ϋργου του Γιϊννη 
ΓαϏτη ειςόγαγε το θϋμα «Διαφορετικϐτητα».. Μϋςα απϐ τισ τϋςςερεισ φϊςεισ τησ τεχνικόσ 
του Perkins οι μαθητϋσ καλοϑνται να απαντόςουν ςε μια ςειρϊ απϐ κατευθυντόριεσ 
ερωτόςεισ:  

 Περιγρϊψτε τι βλϋπετε ςτον πύνακα του ΓαϏτη; 
 Πωσ αντιλαμβϊνεςτε το μοτύβο των πολλών ϐμοιων ατϐμων και του ατϐμου που 

ξεχωρύζει; 
 Γιατύ πιςτεϑετε ϐτι παρουςιϊζεται το ϊτομο να ξεχωρύζει ανϊμεςα ςτα ϊλλα ϐμοια; 
Από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν προκφπτει ότι το μοτίβο του πίνακα του Γαΐτθ είναι οι 

ςχθματοποιθμζνεσ όμοιεσ μορφζσ που διακόπτονται από μια διαφορετικι μορφι θ οποία 
αποτελεί το κεντρικό κζμα του πίνακα κακϊσ ταράςςει τθ μονοτονία του πανομοιότυπου 
ςκθνικοφ. Τα ςυναιςκιματα που προκάλεςαν τα εικαςτικά αυτά ζργα τζχνθσ ιταν ζκπλθξθ, 
περιζργεια αλλά και ενδόμυχο φόβο για το διαφορετικό ανκρωπάκι, αμθχανία και μοναξιά. Το 
διαφορετικό ανκρωπάκι δθλϊνει τθ μοναξιά μζςα ςτο πλικοσ, τισ νζεσ ιδζεσ ανάμεςα ςτισ 
παλιζσ, αποτελεί μζροσ του ςυνόλου, γι’ αυτό και δεν είναι παράμερα αλλά ςτο κζντρο του 
πίνακα, παρόλα αυτά μοιάηει ξεκομμζνο από το υπόλοιπο ςφνολο.  

Λόγω του περιοριςμζνου διακζςιμου χρόνου περιοριςτικαμε ςτισ παραπάνω απαντιςεισ 
ορίηοντασ τθν ζννοια τθσ διαφορετικότθτασ ωσ το διαχωριςμό του ατόμου από τα μζλθ μιασ 
ευρφτερθσ ομάδασ που ζχει δθμιουργθκεί από άτομα που μοιάηουν μεταξφ τουσ ζχοντασ κοινά 
εξωτερικά (εμφάνιςθ) χαρακτθριςτικά ι εςωτερικά (πεποικιςεισ, ιδζεσ, ενδιαφζροντα). 

Συνδζοντασ τα ζργα τζχνθσ με τα κριτικά ερωτιματα προβλικθκε ςτθ ςυνζχεια θ ταινία 
μικροφ μικουσ «Jafar» όπου παρουςιάηεται θ ςτάςθ των μελϊν μιασ κοινωνικισ ομάδασ 
απζναντι ς’ ζνα διαφορετικό άτομο που αρχικά βιϊνει τθν απόρριψθ λόγω τθσ φυλετικισ  του 
καταγωγισ,   (τθσ εκνικότθτασ) κακϊσ τα ςτερεότυπα και οι προκαταλιψεισ τθσ ελλθνικισ 
κοινωνίασ κατθγοριοποιοφν το άτομο αυτό ςτθν ξεχωριςτι ομάδα των μεταναςτϊν με 
διαφορετικό πολιτιςμικό οικονομικό υπόβακρο. Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να απαντιςουν 
ςε μια ςειρά ερωτιςεων που ανάγονται ςτο πρϊτο κριτικό ερϊτθμα που τζκθκε ςτο τρίτο 
ςτάδιο τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ μζςω τθσ αιςκθτικισ 
εμπειρίασ: 

 Ποια εύναι η ςτϊςη των γονιών και ποια του κοριτςιοϑ απϋναντι ςτο ξϋνο - 
μετανϊςτη; 

 Που οφεύλεται η αλλαγό τησ ςτϊςησ των γονιών απϋναντι ςτον μετανϊςτη; 
 Πιςτεϑετε ϐτι το απϐςπαςμα αυτϐ αποδεικνϑει ϐτι ρατςιςτόσ δεν γεννιϋται κϊποιοσ 

αλλϊ γύνεται; 
Από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευομζνων  προζκυψε ότι το ςτερεότυπο είναι μια 

τυποποιθμζνθ αντίλθψθ ι μια εικόνα που ςυχνά κατζχουν από κοινοφ οι άνκρωποι για μια άλλθ 
ομάδα. Οι γονείσ ςτθν ταινία κατζχονται από αρνθτικζσ γενικεφςεισ βαςιςμζνεσ ςτθν ελάχιςτθ 
γνϊςθ τουσ για τθν ομάδα των μεταναςτϊν με αποτζλεςμα να μθ κελιςουν να κακίςουν δίπλα 
ςτο μετανάςτθ. Αντίκετα το κοριτςάκι τουσ που δεν διακατζχεται από ςτερεότυπα τζτοιου 
είδουσ, δεν ζχει προςβλθτικι αντιμετϊπιςθ και ςυμπεριφορά απζναντί του. Το γεγονόσ αυτό 
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αποδεικνφει περίτρανα ότι ρατςιςτισ δεν γεννιζται κανείσ αλλά γίνεται. Στο τζλοσ του 
αποςπάςματοσ προβάλλεται το ανκρωπιςτικό ιδεϊδεσ που υπαγορεφει θ ιςότθτα μεταξφ των 
ανκρϊπων. Στο ςθμείο αυτό ζγινε ςυηιτθςθ για τθν Οικουμενικι διακιρυξθ των ανκρϊπινων 
δικαιωμάτων. Συνεχίηοντασ το πολφπλευρο κζμα τθσ διαφορετικότθτασ παρουςιάςτθκε ςτθ 
ςυνζχεια το τραγοφδι «Διαφορετικοί» από το ςυγκρότθμα «Αερικά» του Αλκίνοου Λωαννίδθ και 
Βαςίλθ Λζκκα. Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ ςυνδζονται με το πρϊτο υπόκεμα και το δεφτερο 
κριτικό ερϊτθμα που περιλαμβάνει τα αιςκιματα που προκαλεί ο ρατςιςμόσ, θ αρνθτικι αυτι 
ςτάςθ τθσ κοινωνίασ απζναντί τουσ.  

Οι μακθτζσ ενεργοποίθςαν τον κριτικό τουσ ςτοχαςμό απαντϊντασ ςτισ ακόλουκεσ 
ερωτιςεισ: 

 Ρωσ αιςκάνεται θ ευάλωτθ κοινωνικι ομάδα των ΑΜΕΑ; 

 Θ διαφορετικότθτα των ΑΜΕΑ εμποδίηει τθν ζνταξι τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο ι αυτό 
ςυμβαίνει λόγω ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων; (Επικεντρωκείτε ςτο ςτίχο –Γζφυρεσ 
χτίηουμε, φράγματα γκρεμίηουμε).  

ήπωσ και ςτα προηγοϑμενα ϋργα τϋχνησ οι μαθητϋσ ςυζότηςαν ςε μικρϋσ ομϊδεσ κι 
ϋπειτα ςτην ολομϋλεια παρουςύαςαν τισ απϐψεισ τουσ. ϑμφωνα μ’ αυτϋσ τα ϊτομα με 
ειδικϋσ ανϊγκεσ αιςθϊνονται χαμηλό αυτοεκτύμηςη βιώνοντασ την απϐρριψη τησ 
πλειοψηφύασ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου καθώσ η ϋλλειψη ύςων ευκαιριών εύναι βαθιϊ 
ριζωμϋνεσ ςτουσ θεςμοϑσ (π.χ. εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα). Σα φαινϐμενα περιθωριοπούηςησ 
και ςτιγματιςμοϑ δημιουργοϑν αρνητικϊ ςυναιςθόματα απογοότευςησ και απαιςιοδοξύασ 
ςτα ϊτομα αυτϊ, λϐγω διακρύςεων και ςτερεοτϑπων. Επύςησ δϐθηκαν πληροφορύεσ για το 
ςυγκρϐτημα. Σα «Αερικϊ» εύναι ϋνα μουςικϐ ςυγκρϐτημα που αποτελεύται απϐ ϊτομα με 
μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, αυτιςμϐ, νοητικό υςτϋρηςη και ϊλλεσ ανεπϊρκειεσ και προςπαθεύ με 
τη βοόθεια του μουςικοθεραπευτό Κώςτα Αντϊρα να προωθόςει το μόνυμα τησ 
διαφορετικϐτητασ. 

6ο Στάδιο: Σφνδεςθ με τθν υπόλοιπθ φλθ - Επανεξζταςθ αρχικϊν απόψεων - Σφνκεςθ  
Στθν τελευταία φάςθ τθσ διεργαςίασ ηθτιςαμε από τα παιδιά να εργαςτοφν ατομικά αρχικά 

και να αναςυνκζςουν τισ πλθροφορίεσ που αποκόμιςαν ςτισ τρεισ προθγοφμενεσ φάςεισ 
παράγοντασ ζνα μικρό κείμενο, με βάςθ αυτά που βίωςαν, μζςα από τθν παρουςίαςθ των 
ζργων τζχνθσ. Ρροκειμζνου να κακοδθγθκοφν τζκθκαν τα ακόλουκα ερωτιματα: 

 Υπάρχουν διαφορζσ από τισ πρϊτεσ ςασ εντυπϊςεισ για τα ζργα τζχνθσ; 

 Μπορείτε τϊρα να αντιλαμβάνεςτε τισ ιδιαιτερότθτεσ των ευαίςκθτων κοινωνικϊν 
ομάδων των ΑΜΕΑ και των μεταναςτϊν; Τι νιϊκετε γι’ αυτοφσ; 

 Άλλαξαν ενδεχομζνωσ  κάποιεσ παραδοχζσ ςασ που είχαν ςχζςθ με τα ςτερεότυπα τθσ 
κοινωνίασ μασ; 

H αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου καταγράφεται μζςα από τισ απόψεισ των παιδιϊν.  
Ενδεικτικϊ αποςπϊςματα που ςυνϋταξαν οι εκπαιδευϐμενοι: 
 την αρχό δεν κατϊλαβα γιατύ ο καλλιτϋχνησ ανϊμεςα ςτα τϐςα ϐμοια ανθρωπϊκια 

παρουςύαζε κϊποιο διαφορετικϐ και τι όθελε να δεύξει μ’ αυτϐ. Μετϊ ϐμωσ απϐ τισ 
ερωτόςεισ που τϋθηκαν μπϐρεςα να αποκρυπτογραφόςω το κρυμμϋνο νϐημα. Επύςησ μϋςα 
απϐ το τραγοϑδι «Διαφορετικού» ϋνιωςα ςυμπϊθεια για τα ϊτομα που υφύςτανται το 
ρατςιςμϐ. Κατϊλαβα ϐτι η αποδοχό τησ διαφορετικϐτητασ του κϊθε ανθρώπου πρϋπει να 
γύνει ς’ ϐλουσ μασ ςεβαςτό. Θα πρϋπει να φερϐμαςτε ςτουσ ϊλλουσ ϐπωσ θα μασ ϊρεςε να 
μασ φϋρονται κι ϐχι ανϊλογα με το αν ϋχει ϊλλο χρώμα, εθνικϐτητα ό ϋχει κϊποια αναπηρύα. 
Πρϋπει να γνωρύςουμε το διαφορετικϐ, να το αποδεχτοϑμε, να το βοηθόςουμε. 

 Μου ϊρεςε η ταινύα μικροϑ μόκουσ «Jafar» αλλϊ δεν μπϐρεςα να εκβαθϑνω ςτη 
ςημαςύα τησ ςτϊςησ του ζευγαριοϑ και του παιδιοϑ αντύςτοιχα, απϋναντι ςτο μετανϊςτη. 
Δεν εύχα ςυνειδητοποιόςει ϐτι ρατςιςτϋσ γινϐμαςτε μϋςα απϐ τισ προκαταλόψεισ, κυρύωσ 
μϋςα απϐ ϐςεσ μασ περνϊ η οικογϋνειϊ μασ. Σο ςτιγμιϐτυπο τησ ταινύασ ϐπου η μαμϊ 
τρϊβηξε απϐ το χϋρι το κορύτςι για να το ςηκώςει απϐ τη θϋςη του επειδό καθϐταν δύπλα 
ςτο μετανϊςτη, δεύχνει ϐτι «κανϋνασ δεν γεννιϋται ρατςιςτόσ». Η ανθρωπιϊ εύναι το 
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αντύδοτο του ρατςιςμοϑ. Σώρα βλϋπω το μετανϊςτη ςαν ϊνθρωπο ύδιο με μασ κι ϐχι ςαν 
κϊτι διαφορετικϐ απϐ μασ. Σον ςυμπονϊω που εύναι μακριϊ απϐ την πατρύδα του, θϋλω να 
τον βοηθόςω και δεν τον φοβϊμαι πια. 

 
υμπερϊςματα  
Θ αιςκθτικι εμπειρία ωσ εργαλείο για τθν ανάπτυξθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ με ςκοπό τον 

μεταςχθματιςμό εδραιωμζνων αντιλιψεων ςτο πολφπλοκο κζμα τθσ διαφορετικότθτασ 
επζφερε αλλαγζσ ςτο αξιακό ςφςτθμα των εκπαιδευομζνων αλλά και ςτθ ςτάςθ τουσ 
ανακεωρϊντασ τυχόν δυςλειτουργικζσ ςυμπεριφορζσ τουσ. 

Θ κετικι ανταπόκριςθ των μακθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου 
αποδεικνφει ότι θ αιςκθτικι εμπειρία μζςω τθσ μεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ εγείρει το 
ενδιαφζρον τουσ και τθν προςοχι τουσ. Αποτζλεςε ζνα δθμιουργικό τρόπο διερεφνθςθσ του 
κζματοσ τθσ διαφορετικότθτασ» που ςτθρίχκθκε ςτθ παρατιρθςθ και τθ ςυηιτθςθ και 
δθμιοφργθςε μια μακθςιακι κατάςταςθ για τον εντοπιςμό παραδοχϊν, τον κριτικό ςτοχαςμό, 
κζτοντασ ςε αμφιςβιτθςθ τα ςτερεότυπα ενϊ διαμορφϊκθκαν νζεσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ.  

τα πλαύςια τησ κοινωνικοπούηςησ του ατϐμου η υιοθϋτηςη ρατςιςτικών αντιλόψεων 
γύνεται μϋςω τησ ςυμμετοχόσ του ςε πρωτογενεύσ και δευτερογενεύσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. Σο 
ςχολεύο ωσ δευτερογενόσ ομϊδα καλεύται να καλλιεργόςει δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ, 
ενςυναύςθηςησ και κοινωνικόσ ευαιςθηςύασ ςτουσ μαθητϋσ του. Απώτεροσ ςτϐχοσ του 
προγρϊμματοσ όταν η δημιουργύα θετικοϑ κλύματοσ ενθαρρϑνοντασ το ςεβαςμϐ, την 
αποδοχό, τη ςυνεργαςύα και την αλληλοκατανϐηςη των μαθητών. Η αναγνώριςη τησ 
ςπουδαιϐτητασ των ςυναιςθημϊτων και ιδιαύτερα τησ δεξιϐτητασ τησ ενςυναύςθηςησ 
υπαγορεϑει την ιςϐτητα και την αποδοχό τησ διαφορετικϐτητασ ςε μια κοινωνύα 
πολυπολιτιςμικό ϐπωσ εύναι η ςημερινό. Η ςυνειδητοπούηςη των αρνητικών 
ςυναιςθημϊτων που βιώνουν ευϊλωτεσ κοινωνικϊ ομϊδεσ (μετανϊςτεσ, ΑΜΕΑ) λϐγω των 
προκαταλόψεων ό των ςτερεοτϑπων τησ κοινωνύασ (μαθημϋνα γνωςτικϊ ςχόματα) που 
ςυντηροϑν το φαινϐμενο του ρατςιςμοϑ αποτελεύ ϋναυςμα για την καταπολϋμηςό τουσ. 

Στθ ςφγχρονθ   πολυπολιτιςμικι κοινωνία ο όροσ διαφορετικότθτα περιλαμβάνει τθν ζννοια 
τθσ κατανόθςθσ, τθσ αποδοχισ και τθσ προςταςίασ τθσ πολυμορφίασ. Για το λόγο αυτό μζςα 
από τα ζργα τζχνθσ καλλιεργικθκαν δεξιότθτεσ ςεβαςμοφ κι όχι ανοχισ ςτθ διαφορετικότθτα 
κακϊσ θ αποδοχι τθσ πρζπει να αποτελζςει βαςικό μζλθμα του ςθμερινοφ ςχολείου. Το ςχολείο 
καλείται να γίνει πιο ευζλικτο ϊςτε να υποδεχκεί και να φροντίςει εκπαιδευτικά κάκε  παιδί, 

όποιεσ δυςκολίεσ και αν αντιμετωπίηει και όςο «διαφορετικό» και να κεωρείται (Thomas,  
1997). 
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Πεξίιεςε 
 

Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθφηεξα ε αμηνπνίεζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο σο μέλεο γιψζζαο. Ζ εξγαζία απηή εζηηάδεη ζηελ 

παξνπζίαζε κηαο έξεπλαο πνπ πινπνηήζεθε ζε έλα ηκήκα ηεο Β‘ Γπκλαζίνπ θαηά ην ηξίην ηξίκελν. Ζ 

κειέηε έγηλε ζε ηξία ζηάδηα κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

(πξηλ απφ ηελ εκπινθή καο κε ην ηη ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εκπεηξία καο) αλέδεημε φηη ε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, κέζα απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θίλεηξν ελεξγνπνίεζεο πνπ γελλά, βνεζά ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δίλαη έλαο ηξφπνο ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη λέεο δεμηφηεηεο 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, μέλε γιψζζα, γαιιηθά, παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

Δηζαγσγή 

Ζ εηζαγσγή ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηα ζρνιεία έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δεκηνπξγεί έλα λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πεξηζζφηεξν επράξηζην θαη πην ειθπζηηθφ 

(Κεθέο & Μπισλάθνπ, 2001). Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ κέζα ζην λέν πεξηβάιινλ πνπ 

δεκηνπξγείηαη πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο ππνζηεξίδνπλ έλα λέν 

εθπαηδεπηηθφ κνληέιν κε επίθεληξν ην καζεηή, ν νπνίνο νηθνδνκεί ηηο γλψζεηο ηνπ ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ξφινο ησλ δαζθάισλ αιιάδεη 

κέζσ ησλ λέσλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ. Απφ θνξείο 

γλψζεο γίλνληαη ζπληνληζηέο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Ο καζεηήο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαη λα 

επηθνηλσλεί µε ζπκκαζεηέο ηνπ. Σνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

αιιειεπηδξά κε ην πεξηερφκελν, ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηελ 

ηερλνινγία (Μηθξφπνπινο, 2011). Ο εθπαηδεπηηθφο δελ απνηειεί πιένλ ηελ «απζεληία» 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φκσο είλαη απαξαίηεηνο, θαζψο ε έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε 

πιεξνθνξίεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ πξφζιεςε θαη επεμεξγαζία ηνπο (Θεξηαλφο, 

2002). 

Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θαζεγεηή μέλεο γιψζζαο είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη γηα λα ην θάλνπκε απηφ, εζηηάδνπκε ζηελ απζεληηθφηεηα απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία επηηπγράλεη απηφ ην ζηφρν θαη επηηξέπεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξνπζηάζνπλ ηελ μέλε γιψζζα σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο γηα 

ηνπο καζεηέο. Ο θχξηνο ζηφρνο καο είλαη λα θαηαδείμνπκε θαη λα ελζσκαηψζνπκε απηή 

ηε δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα ζηε ηάμε. Σαπηφρξνλα, ζα αλαξσηεζνχκε ηη ζπκβαίλεη απφ 

ηελ άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζρέζεο θαηά ηελ εηζαγσγή ππνινγηζηψλ ζηελ ηάμε: 

 Πψο ην Γηαδίθηπν αιιάδεη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ έλαληη ηεο γξαπηήο παξαγσγήο; 
 Μήπσο ε αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη δίλεη λέα θίλεηξα γηα ην γξαπηφ θείκελν; 
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  θαη ηέινο, πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηελ ηάμε; 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα πεδίνπ. πγθεθξηκέλα, ε 

έξεπλα έγηλε ζε ζρνιείν ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο, πνπ πιεξνχζε ηα θξηηήξηα: 

 Γηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 Οη καζεηέο θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ππνινγηζηψλ. 

 Οη καζεηέο δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε αληαιιαγή e-mails κε καζεηέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 9 καζεηέο ηεο Β‘ Γπκλαζίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλάο καο, ήκαζηαλ αλαγθαζκέλνη λα ζπγθξίλνπκε ην ηη ζπλέβαηλε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξηλ απφ ηελ εκπινθή καο κε ην ηη ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

κεηά ηελ εκπεηξία καο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπιιέμακε δεδνκέλα ζε 3 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο ρξεζηκνπνηψληαο αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. 

Θεσξεηηθέο βάζεηο ηεο Έξεπλαο-Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ έλλνηα ηεο ζηάζεο 

Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε καζεηή. Απφ ηελ 

αξρή, ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα ζέζεη ζηφρνπο: λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ 

ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο, δίλνληαο επθαηξίεο θαη ιφγνπο γηα κηα επλντθή πξνζέγγηζε, λα ηνπο 

ελζαξξχλεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ην δάζθαιν. Σν γεγνλφο φηη νη ζπκπεξηθνξέο αιιάδνπλ είλαη έλα απφ 

ηα εξεπλεηηθά καο αμηψκαηα ζηα νπνία βαζηδφκαζηε γηα λα εμεηάζνπκε θαη‘αξράο αλ νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπιιέγνληαη πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο αιιάδνπλ 

θαηεχζπλζε ή δπλακηθή ζηε ζπλέρεηα. Ζ ζπιινγηζηηθή απηή ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, ζρέζε πνπ εμεγεί ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ έλλνηα ησλ 

ζηάζεσλ θαη ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα αμηψκαηα ηεο έξεπλάο καο. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ πνπ επηηξέπνπλ λα πξνβιέςνπκε ηελ πνξεία 

ησλ καζεηψλ, έρεη ζαλ βάζε ην παξαθάησ αμίσκα. Ζ πνξεία ησλ καζεηψλ πνπ καζαίλνπλ 

ηε γαιιηθή γιψζζα, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξνζδηνξίδεηαη απφ: 

 ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο, 

 ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, 

 ηηο πξνεγνχκελεο ζπλήζεηέο ηνπο (αηνκηθή θαηάζηαζε), 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ εκπεηξηψλ θαη 

 ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο) 

Δπηπιένλ, ν κεηαβαιιφκελνο ραξαθηήξαο ηεο έλλνηαο ηεο ζηάζεο ζα πξέπεη λα καο 

πξνβιεκαηίζεη ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν εθπαηδεπηηθφο, έηζη ψζηε ην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο λα είλαη απνδνηηθφ γηα ηνπο καζεηέο κε ζεηηθφ καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα. 

Ζ έλλνηα ηνπ θηλήηξνπ 

Σν θίλεηξν είλαη κία απφ ηηο έλλνηεο πνπ έρεη κειεηεζεί εθηελψο απφ ηνπο ςπρνιφγνπο, 

γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. πγθεθξηκέλα, ζην 

πιαίζην ηεο έξεπλάο καο, ζέηνπκε σο ζηφρν λα εμεηάζνπκε, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζε 

πνηφ βαζκφ ε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα θίλεηξν γηα 

ηνπο καζεηέο. Σα θίλεηξα αλαθέξνληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζηε δξάζε ηνπ αηφκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάπνηνο ζηφρνο. Οπζηαζηηθά, ε χπαξμε θηλήηξσλ ζρεηίδεηαη 

ζηελά κε ηελ έλλνηα ησλ ζηφρσλ θαη απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
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θηλεηνπνίεζε ελφο αηφκνπ πξνο νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε 

απηή. 

Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο αληηζηνηρνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ (Viau, 1997), ζηνλ ηξφπν 

πνπ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ πξέπεη 

λα εθηειέζνπλ. Οη θνηλσληνγλσζηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην θίλεηξν ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηξεηο ηχπνπο αληίιεςεο (Pintrich & De Groot, 1990): 

 Ζ αληίιεςε ηεο αμίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο: γηαηί λα θάλσ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα; Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα κέλα λα καζαίλσ θαηλνχξγηα πξάγκαηα; 

 Ζ αληίιεςε ησλ δεμηνηήησλ γηα λα ηελ νινθιεξψζεη: είκαη ζε ζέζε λα επηηχρσ; 

 Ζ αληίιεςε ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο: είλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα 

λα πάξσ ηνλ θαιχηεξν βαζκφ θαη λα απνθχγσ λα είκαη ν ρεηξφηεξνο ζηελ ηάμε; 

Σν θίλεηξν θαη ε ελεξγή ζηάζε απέλαληη ζην Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν 

Σν θίλεηξν πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θαηλνηνκία ηνπ εξγαιείνπ ελζαξξχλεη ην καζεηή 

λα επελδχζεη φρη κφλν ρξφλν γηα λα κάζεη, αιιά θπξίσο λα εκπιαθεί πξνζσπηθά 

ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Μεηαμχ ησλ ιφγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηα 

θίλεηξα ησλ καζεηψλ επηζεκαίλνπκε ην γεγνλφο φηη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: 

 Πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δελ πξνζθέξεη ην παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ πιηθφ. 

 Ζ κάζεζε ζπληειείηαη κέζα απφ απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Έρεη κηα δηαδξαζηηθή δχλακε. 

 Δπηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

κνηξαζηνχλ κε άιινπο. 

 Κάζε καζεηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ πξνζέγγηζεο 

Κάζε κνληέιν κάζεζεο δελ επεξεάδεη κφλν ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηεο 

δηδαζθαιίαο, αιιά ζπγρξφλσο ηελ εηθφλα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. Ζ εθκάζεζε 

κηαο μέλεο γιψζζαο κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γίλεηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ε 

δηδαζθαιία ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, θαζψο ν θαζέλαο έρεη 

δηαθνξεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ ε νπνία επεξεάδεη ηε ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ ηνπ 

θψδηθα. Καζψο είλαη γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ είλαη κηα ζπκπαγήο νκάδα κε ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε σξηκφηεηα, εκπεηξίεο θαη ελδηαθέξνληα, 

έηζη κπνξεί λα κάζνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Υξεηάδεηαη 

πιένλ λα δψζνπκε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Kahn, 2010). Οη 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επαηζζεηνπνηνχλ 

ηνπο καζεηέο ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ λα καζαίλσ θαη απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. «Έηζη ην 

λα καζαίλσ λα δηαβάδσ, λα γξάθσ, λα εμνηθεησζψ κε ηελ νπζία απηνχ πνπ νλνκάδνπκε 

πνιηηηζκφ ζα είλαη ζαλ κηα θπζηθή ιεηηνπξγία φπσο καζαίλσ λα πεξπαηψ» (Freinet, 

1943).  

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν 

H ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απνηειεί κηα δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ, θάηη ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ απιφηεηά 

ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα επηθνηλσλία κε απζεληηθνχο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο 

πνιιαπιαζηάδεη ηηο επθαηξίεο γηα επηθνηλσληαθή εμάζθεζε ζε έλα απζεληηθφ πιαίζην 

ρξήζεο ηεο μέλεο γιψζζαο (Ellis, 1994). Δπηπιένλ, απμάλεη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε, ην 

νπνίν είλαη ζεκαληηθφ κε δεδνκέλε ηε ζεηηθή ζπλάθεηα αλάκεζα ζηα θίλεηξα θαη ηελ 

επίδνζε ζηελ μέλε γιψζζα (Gardner, 1985). Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, λα κεηψζεη ην ζρνιηθφ άγρνο θαη λα εληζρχζεη ηηο 

δεμηφηεηεο γξαθήο ησλ καζεηψλ. Με ηε λέα ηερλνινγία εμππεξεηείηαη ε αλάπηπμε λέσλ 
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ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, πξνθαιψληαο κηα αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε δάζθαινπ-καζεηή. Ο 

δάζθαινο δελ είλαη πιένλ απιά έλαο πνκπφο ηεο γλψζεο, αιιά κάιινλ έλαο νδεγφο θαη 

θχιαθαο ελψ ν καζεηήο δελ είλαη πιένλ απιψο έλαο παζεηηθφο απνδέθηεο, αιιά έλαο 

ελεξγφο παίθηεο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ καο επηηξέπεη λα θέξνπκε ηηο ηάμεηο 

καο ζε επαθή κε ηάμεηο απφ θάζε γσληά ηνπ θφζκνπ. Αληαιιάζνπκε ηδέεο, εκπεηξίεο ζε 

έλα πξαγκαηηθφ αθξναηήξην. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν θαη ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε θάηη θαηλνχξγην, ζε κηα θαηλνηνκία, θαη θάηη 

ηέηνην θαίλεηαη λα ηνπο ελζνπζηάδεη. Οη καζεηέο καο κπνξνχλ λα κάζνπλ γηα άιινπο 

πνιηηηζκνχο θαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο. Ζ εξγαζία ζε δίθηπν δεκηνπξγεί κηα 

λέα ηζφηεηα ζηελ ηάμε κε ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ ν νπνίνο αθήλεη ηνλ θχξην 

ξφιν ηνπ γηα λα γίλεη ζχκβνπινο θαη νξγαλσηήο. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη καζεηέο παξάγνπλ θείκελα πνπ δελ πξφθεηηαη ζρεδφλ πνηέ 

λα ηα δηαβάζεη θαλείο παξά κφλν ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ζε κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο. ηαλ ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ θείκελα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε 

ηνπο γηα απηνέθθξαζε ζπλήζσο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νξζνγξαθία θαη ηε ζσζηή 

ζχληαμε. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ζπλζήθεο έθθξαζεο 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ γξαπηψλ θεηκέλσλ. Σν θείκελν εθιακβάλεη κηα λέα 

δηάζηαζε φηαλ νη κηθξνί «ζπγγξαθείο» είλαη βέβαηνη φηη, ζηελ άιιε άθξε ηεο 

«ηειεθσληθήο γξακκήο», έρνπλ έλα αλππφκνλν θνηλφ, έηνηκν λα παξαιάβεη ηηο 

«εθδφζεηο» ηνπο. Ξαθληθά, επεηδή ην πεξηερφκελν ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο ιακβάλεη κηα 

λέα δηάζηαζε, νη καζεηέο πην εχθνια απνθηνχλ επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη πξέπεη λα 

εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο κε αλαγλψζηεο κε ηνπο νπνίνπο ίζσο δελ ζα έρνπλ πνηέ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ απφ θνληά. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη, επνκέλσο, εδψ έλα εθπαηδεπηηθφ ξφιν πνπ πεγαίλεη πέξα απφ 

ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη απνηειεί κέξνο ησλ εγθάξζησλ δεμηνηήησλ πνπ νη 

καζεηέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ. Ζ μέλε γιψζζα δελ είλαη πιένλ έλα απιφ ζέκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά έλα «εξγαιείν» πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο καο λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηηο ηδέεο ζε έλα πξαγκαηηθφ αθξναηήξην. Σν e-mail δελ είλαη κφλν έλα 

απιφ, επέιηθην θαη εχθνιν ζηε ρξήζε εξγαιείν απφ ην δάζθαιν θαη ην καζεηή. Δίλαη έλα 

εξγαιείν επηθνηλσλίαο γηα λα ζπάζεη ηελ απνκφλσζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

πιινγή δεδνκέλσλ 

χκθσλα κε ηνπο Ghiglione & Matalon ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη ζπλεληεχμεσλ: ε κε 

δνκεκέλε, ε εκη-δνκεκέλε θαη ε δνκεκέλε. Με δεδνκέλν φηη νη καζεηέο είλαη ιίγνη ζε 

απηή ηελ έξεπλα  ρξεζηκνπνηήζακε, γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν εξσηήζεσλ ην νπνίν ηίζεηαη 

κε εληαίν ηξφπν ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο (Ησζεθίδεο, 2003). 

Απηέο νη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν ζε 9 καζεηέο ηεο 

νκάδαο εξγαζίαο καο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γαιιηθήο γιψζζαο. Κάζε καζεηήο έπξεπε λα πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο θαη λα απαληήζεη δίλνληάο καο ηε δηθή ηνπ άπνςε. Ζ γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ειιεληθή  δηφηη πηζηεχνπκε φηη γηα λα κηιήζεη θάπνηνο ζε 

κηα μέλε γιψζζα είλαη πξαγκαηηθά πνιχ δχζθνιν θαζψο ηνπ ζηεξεί ηνλ απζνξκεηηζκφ 

ηνπ. 

Οη ζπλεληεύμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

εξγαζηεξίνπ (atelier) 
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Οη ζηφρνη ησλ ζπλεληεχμεσλ απηψλ δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: ν πξψηνο ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ηνκέα ηεο ζηάζεο ηνπ καζεηή πξηλ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Πίλαθαο 1, 

εξσηήζεηο 1,4,5,6,9). Ο δεχηεξνο κε πνηνλ ηξφπν επεξεάδεηαη ην θίλεηξν γηα ην καζεηή 

απέλαληη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Πίλαθαο 1, εξ. 2,3). Σέινο ν ηξίηνο άμνλαο είλαη 

λα ζπγθεληξψζεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ σο μέλεο γιψζζαο (Πίλαθαο 1, 

εξ. 7,8). 

Πίλαθαο 1: Δξσηήζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαζηεξίνπ (atelier) 

Α/Α Δξψηεζε 

1 Πσο ζαο θάλεθε ε δξαζηεξηφηεηα; αο ηθαλνπνίεζε; 

2 αο αξέζεη λα γξάθνπκε κηθξά θείκελα; Σν ζέκα ζαο άξεζε, γηαηί; Ση δελ ζαο άξεζε; 

3 Θα ζέιαηε λα ζπλερίζνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν; 

4 αο βνήζεζε λα βειηηψζεηε ηελ εηθφλα θαη ην πεξηερφκελν ησλ γξαπηψλ ζαο θεηκέλσλ; 

5 Πσο ζαο θάλεθε ε αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο; 

6 Πνηα ήηαλ ε πξνζσπηθή ζαο ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα ζαο; 

7 Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο ππνινγηζηέο; Θα ζαο άξεζε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην 

κάζεκά καο; 

8 Ση ζα δεηνχζαηε απφ ηνλ δηδάζθνληα γηα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ γλψζεσλ ζαο; 

9 Θα πξνηείλαηε θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηα Γαιιηθά; 

Οη ζπλεληεύμεηο κε ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εξγαζηεξίνπ 

(atelier) 

Οη ζηφρνη ησλ ζπλεληεχμεσλ απηψλ δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο: ν πξψηνο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο ζηάζεο ηνπ καζεηή θαηά ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

(Πίλαθαο 2, εξ. 2,3). Ο δεχηεξνο κε πνηνλ ηξφπν επεξεάδεηαη ην θίλεηξν γηα ην καζεηή 

απέλαληη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (Πίλαθαο 2, εξ. 4,5). Σέινο ν ηξίηνο άμνλαο 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ζηε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο γιψζζαο(Πίλαθαο 2, εξ. 1,6,7,8,9,10). 

Πίλαθαο 2: Δξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαζηεξίνπ (atelier) 

Α/Α Δξψηεζε 

1 αο άξεζε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ; 

2 Σν ζέκα ηεο αληαιιαγήο θεηκέλσλ ή απφςεσλ ζαο θαίλεηε ελδηαθέξνλ; Γηα πνην ιφγν; 

3 αο δηεπθφιπλε ζηελ θαιχηεξε εκθάληζε ησλ γξαπηψλ ζαο; 

4 Ννκίδεηε φηη ζα ζαο είλαη ρξήζηκν γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζαο ζηα Γαιιηθά; 

5 Ζ ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ ησλ εηθφλσλ θαη ηνπ θεηκέλνπ, λνκίδεηε φηη ζαο βνήζεζε; 

6 Πνηνο πηζηεχεηε φηη είλαη ν ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ; 

7 Δίζηε επραξηζηεκέλνο απφ ην θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο; 

8 Πνηα λνκίδεηε φηη ήηαλ ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηφο καο (θαηλνχξηνη θίινη, 

θαηλνχξγην θαη ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, γλσξηκία κε άιινπο πνιηηηζκνχο); 

9 Θα ζέιαηε λα ζπλερίζνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν; 

10 Μήπσο ζα ζέιαηε λα πξνηείλεηε θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα, ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη ηα Γαιιηθά; 

Οη ζπλεληεύμεηο κε ηνπο καζεηέο κεηά ην εθπαηδεπηηθό εξγαζηήξην (atelier) 

Οη ζηφρνη ησλ ζπλεληεχμεσλ απηψλ δηαξζξψλνληαη γχξσ απφ δχν άμνλεο: ν πξψηνο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο ζηάζεο ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (Πίλαθαο 3, εξ. 1,2,3) θαη ν δεχηεξνο 
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επηθεληξψλεηαη ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ (Πίλαθαο 3, εξ. 4,5). 

Πίλαθαο 3: Δξσηήζεηο κεηά ην εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην(atelier) 

Α/Α Δξψηεζε 

1 αο άξεζε ε δηαδηθαζία αληαιιαγήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ; 

2 Ση πηζηεχεηε γηα ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; 

3 Γίλεηαη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ; 

4 Θα ζέιαηε λα επαλαιεθζεί θαη ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά; 

5 Θα πξνηείλαηε θαη ζε θίινπο ζαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ; 

Αλάπηπμε ηνπ ρεδίνπ 

Πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εξγαζηεξίνπ 

Σν εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 9 καζεηέο ηεο Β‘ ηάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ Μειηβνίαο θαηά ην ηξίην ηξίκελν ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ήξζακε ζε επαθή κέζσ e-mail κε ην εθπαηδεπηηθφ δίθηπν 

« www.momes.net », κηα δηεζλήο θνηλφηεηα Γαιινθσλίαο (Francophonie) απφ ην 1995. 

Σν δίθηπν απηφ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπκε κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

θαη λα καο θέξεη ζε επαθή κε λεαξνχο εθήβνπο πνπ καζαίλνπλ γαιιηθά. Έλαο Ρνπκάλνο 

θαζεγεηήο γαιιηθήο γιψζζαο έιαβε ην κήλπκά καο θαη απάληεζε φηη ζα κπνξνχζε λα 

νξγαλψζεη κηα αληαιιαγή κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Σν ζρνιείν βξηζθφηαλ λφηηα ηεο ρψξαο ζε 

έλα κηθξφ ρσξηφ θαη νη καζεηέο ήηαλ ζηελ ίδηα ειηθία κε ηνπο Έιιελεο καζεηέο. 

ηελ αξρή πήξακε ζπλέληεπμε γηα πξψηε θνξά απφ φινπο ηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, 

θξίλακε ζθφπηκν λα ζέζνπκε ηνπο καζεηέο καο ζε ειεθηξνληθή επαθή κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ ζρνιείνπ ηεο Ρνπκαλίαο γξάθνληαο ζπιινγηθά έλα θείκελν. ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ 

e-mail γηα ηελ πξνεηνηκαζία, έρνπκε πξνηείλεη ην κήλπκα λα πεξηγξάθεη ηελ πεξηνρή καο. 

Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ ηνπο είπακε φηη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

αληαιιάμνπλ ηδέεο κε άιινπο καζεηέο εθηφο Διιάδαο ζε ζέκαηα ηεο επηινγήο ηνπο. ινη 

νη καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα θξχςνπλ ηελ έθπιεμή ηνπο εθθξάδνληαο ηε ραξά ηνπο. 

Σνπο είπακε φηη θάζε καζεηήο, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπ ζηα γαιιηθά, 

ζα έρεη έλα ξφιν λα δηαδξακαηίζεη ζε απηή ηελ εκπεηξία θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζα είλαη 

ζεκαληηθή. Πξνηείλακε λα εξγαζηνχλ νκαδνζπλεξγαηηθά δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή ηνπ 

θείκελνπ ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί ηε ζπκβνιή φισλ ησλ καζεηψλ. ζνλ 

αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη, είρακε ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο ησλ 

ηξηψλ καζεηψλ ε θάζε κία. Σέινο, ηνπο δηαβεβαηψζακε φηη ν ξφινο καο ήηαλ λα 

βνεζήζνπκε ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ηνπο βνεζήζνπκε λα 

μεπεξάζνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Σν ζέκα πνπ ηειηθά απνθαζίζακε 

αθνξά ηελ πεξηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ελδηαθέξεη θαη ηνπο 

ξνπκάλνπο καζεηέο. Ζ πξψηε νκάδα απνθάζηζε λα ζπιιέμεη εηθφλεο, ε δεχηεξε νκάδα 

επέιεμε λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή θαη ε ηξίηε νκάδα λα βξεη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν. 

Τινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εξγαζηεξίνπ 

Γηα λα απνηειεί θίλεηξν ε εκπεηξία απηή γηα ηνπο καζεηέο είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπ έξγνπ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη εξγάδνληαη θαη καζαίλνπλ 

ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, ζε έλα ρψξν ειεπζεξίαο. ηη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ην 

έξγν ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ην ρξφλν ηνπο. Ζ πξφθιεζε εδψ είλαη λα 
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δηεγείξνπκε ηελ πεξηέξγεηα ηνπο, ηελ επηζπκία λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα ν έλαο γηα ηνλ 

άιιν, λα αλαθαιχςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο θαη 

πνιηηηζκνχ. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

θαίλνληαη ζην Πίλαθα 4. 

Πίλαθαο 4: Βήκαηα αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαζηεξίνπ 

1
ν
 Βήκα Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο θαηπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 

2
ν
 Βήκα Αλάπηπμεκελπκάησλ 

3
ν
 Βήκα Αλαζεψξεζε, δηφξζσζεθαη εκπινπηηζκφοησλκελπκάησλ 

4
ν
 Βήκα Λήςε θαη απνζηνιή κελπκάησλ 

5
ν
 Βήκα Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε 

1
ν
Ζεπηινγή ηνπ ζέκαηνο θαηπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ:Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

κελπκάησλ, πξνηείλακε ζηνπο καζεηέο λα θαηαξηίζνπλ έλα ζρέδην ζπγγξαθήο ησλ e-

mails. Πξψηα θαηέγξαςαλ ηηο ηδέεο ηνπο ζπκβνπιεπφκελνη ιεμηθά ή βηβιία γξακκαηηθήο. 

ηε ζπλέρεηα, δηάβαζαλ πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα, δεηψληαο ηε βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ, φπνπ απαηηήζεθε. 

2
ν
 Αλάπηπμε κελπκάησλ: Οη καζεηέο είραλ εηνηκάζεη έλα ζρέδην κε ηηο θχξηεο ηδέεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ κήλπκαηφο ηνπο. Δίρακε επίζεο δηαλέκεη έλα απζεληηθφ έγγξαθν γηα έλα 

ρσξηφ ηεο Πξνβεγθίαο (Provence). Απαληήζακε ζε εξσηήζεηο καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ηνπο είρακε κνηξάζεη, κε ην ιεμηιφγην θαη ηε γξακκαηηθή πνπ 

ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Σαπηφρξνλα, νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ 

βξήθαλ θσηνγξαθίεο θαη έλαλ ράξηε ηεο πεξηνρήο. 

3
ν
 πιινγηθή κνξθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ: εκεηψζακε ζηνλ πίλαθα κέξνο ηεο 

παξαγσγήο ησλ καζεηψλ θαη θαιέζακε φινπο ηνπο καζεηέο λα δηνξζψζνπλ ηπρφλ ιάζε. 

πδεηήζακε ηηο βαζηθέο αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ e-mails ψζηε λα δηεπθνιπλζεί αξγφηεξα ην έξγν ηνπο. 

4
ν
 Απνζηνιή κελπκάησλ: Ζ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ είλαη ην ηειηθφ βήκα. Οη 

καζεηέο νινθιήξσζαλ ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο ζε κία δηδαθηηθή ψξα, επεηδή είραλ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ. Αθηεξψζακε επίζεο κηα ζπλεδξία ζην e-

mail απνραηξεηηζκνχ. ζν γηα εκάο, ν ξφινο καο ήηαλ λα απαληάκε ζε εξσηήζεηο απφ 

ηνπο καζεηέο θαη λα βνεζάκε κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ. 

5
ν
  Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε:Θέζακε ζαλ ζηφρν λα ππελζπκίζνπκε ζηνπο καζεηέο ηα 

ζηάδηα πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη, κνηξάζακε ζηνπο καζεηέο έλα 

θχιιν αλάιπζεο ησλ θεηκέλσλ ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηνπο παξαθηλήζακε ζεκεηψλνληαο 

ζηνλ πίλαθα ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ζπδεηψληαο ηα απνηειέζκαηα. 

Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ησλ Ρνπκάλσλ καζεηψλ 

αθηεξψζακε δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ψξαο, αθνχ κνηξάζακε 

ζηνπο καζεηέο ην κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ιάβακε, ηνπο δεηήζακε λα ην 

δηαβάζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο γεληθέο εληππψζεηο ηνπο. ινη νη καζεηέο ζρνιίαζαλ φηη 

ήηαλ έλα «απζεληηθφ θείκελν» πνπ «έδηλε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή» παξαηεξψληαο 

φηη «δελ ππήξραλ θσηνγξαθίεο ή ράξηεο ηεο πεξηνρήο». ηε ζπλέρεηα, ζέζακε θάπνηεο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ εμεγψληαο ηαπηφρξνλα κεξηθέο άγλσζηεο ιέμεηο. 

Καηά ηε δεχηεξε ψξα, δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα 

γξάςνπλ έλα ζχληνκν θείκελν φπνπ ζα παξνπζηάδνπλ ηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθνχλ νη 

Ρνπκάλνη καζεηέο. Κάζε νκάδα ζηε ζπλέρεηα ζα έθαλε κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε. Γηα 

λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηνπο, γξάςακε ζηνλ πίλαθα κεξηθέο ρξήζηκεο ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο. ην ηέινο ησλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ, ζεκεηψζακε ζηνλ πίλαθα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή ησλ θίισλ καζεηψλ ζηε Ρνπκαλία. 
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Δξκελεία ησλ δεδνκέλσλ: Οη ζηάζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηε 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πξηλ από ηελ εκπεηξία ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

Πέληε εξσηήκαηα ηέζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο ζηάζεηο ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Οη 7 απφ ηνπο 9 καζεηέο, πνζνζηφ 

78%, είραλ κηα αξλεηηθή ζηάζε θαη δελ αηζζάλνληαη θαιά φηαλ ρξεηάδεηαη λα γξάςνπλ 

έλα θείκελν ζηα γαιιηθά. ζν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη γηα λα δηθαηνινγήζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο, νη καζεηέο ζεσξνχλ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ «δχζθνιε, βαξεηή, δελ 

είλαη επράξηζηε». Χζηφζν, δχν καζεηέο είραλ ζεηηθή ζηάζε ζεσξψληαο «ρξήζηκν, γηα λα 

κάζνπλ ηε γιψζζα». Μάιηζηα, πξφηεηλαλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο «ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε, λα αθνχκε ηξαγνχδηα». 

Σέζεθαλ δχν εξσηήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδεηαη ην θίλεηξν γηα ην 

καζεηή απέλαληη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη 

αδηάθνξνη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ηνλίδνληαο φηη «ρξεηάδεηαη ζθιεξή δνπιεηά, 

δελ έρεη ελδηαθέξνλ». εκείσζαλ, επίζεο, φηη  «θάλνπκε πνιιά ιάζε». Γχν εξσηήκαηα 

ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ γαιιηθψλ σο μέλεο γιψζζαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ πιεηνςεθία ήηαλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε 

ππνζηεξίδνληαο φηη «καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα», «λέα πξάγκαηα». Μεξηθνί 

καζεηέο αλέθεξαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο φηη ζα έπξεπε ην ζρνιείν λα έρεη αξθεηέο 

αίζνπζεο ππνινγηζηψλ θαη επίζεο λα εμνπιηζηεί ην εξγαζηήξην κε πεξηζζφηεξνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο λέαο ηερλνινγίαο, έηζη ψζηε θάζε καζεηήο λα έρεη ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ. 

Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εξγαζηεξίνπ 

Ζ κεζνδνινγία εξγαζίαο πνπ είρακε πηνζεηήζεη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο είρε επεξεάζεη φρη κφλν ηε κέζνδν παξαζθεπήο ησλ 

κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αιιά ηε ζηάζε θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηα δχν εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε πιεηνλνςεθία ησλ καζεηψλ απέθηεζαλ πιένλ κηα 

επλντθή ζηάζε. ζν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο, νη καζεηέο ηφληζαλ φηη ε εκπεηξία ήηαλ «πνιχ ελδηαθέξνπζα, επράξηζηε, ρξήζηκε 

γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο». 

Σέζεθαλ ηξία εξσηήκαηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πξνθεηκέλνπ, πξψηνλ, λα εμεηαζηεί 

αλ ην θίλεηξφ ηνπο γηα ηε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είρε αιιάμεη θαη, δεχηεξνλ, λα δνχκε 

ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ έξγνπ. Οη απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο 

καο (αλ ην ζρέδηφ καο ήηαλ αξρηθά κηα αιιαγή φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ) παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά κέζσ ηνπ ρήκαηνο 

1. ρεδφλ φινη νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ φηη έρνπλ αιιάμεη ηα θίλεηξά ηνπο πξνο ην 

θαιχηεξν. Μεξηθνί κάιηζηα απφ απηνχο αλαθέξζεθαλ ζηε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ ηνπο 

γλψζεσλ: «Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ρξήζηκεο», «Μνπ άξεζε ε γιψζζα», «κηα μέλε γιψζζα 

είλαη ρξήζηκε γηα ηελ επηθνηλσλία». Άιινη καζεηέο ηφληζαλ ηελ αμία ησλ απζεληηθψλ 

θεηκέλσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο αλακνλήο ελφο ζηφρνπ: «ν ράξηεο θαη νη εηθφλεο, κε 

βνήζεζαλ πνιχ», «ν ζηφρνο καο ήηαλ ε επηθνηλσλία». Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζρεκαηηθά κέζσ ηνπ ρήκαηνο 1. 
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ζνλ αθνξά ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ζηε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, ζρεδφλ φινη νη καζεηέο είπαλ φηη «είλαη 

πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε». Πνιινί απφ απηνχο κίιεζαλ ζε γεληθέο γξακκέο, 

αλαθεξφκελνη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο γιψζζαο. Δζηίαζαλ ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο θαη ηφληζαλ φηη ηνπο έρεη πξνθαιέζεη ελδηαθέξνλ θαη 

ελζνπζηαζκφ. Ζ πιεηνλνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηφληζε φηη «ήηαλ κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα 

εκπεηξία», «ζα ήζεια λα ζπλερίζσ απηή ηελ εκπεηξία ην επφκελν έηνο», «κνπ αξέζεη λα δνπιεχσ 

κε ηνλ ππνινγηζηή». ζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε, νη καζεηέο 

πξφηεηλαλ: «Θα ήζεια λα ζηείινπκε θάξηεο ή κελχκαηα ζε ζρνιεία ζηελ Διιάδα ή ηε Γαιιία», 

«ζα ήζεια λα κηιάκε γηα αζιεηηζκφ ή κνπζηθή». 

Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ εκπεηξία ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

Ζ εκπεηξία ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

εκπινπηίζνπλ ηελ ηερλνθξαηηθή θνπιηνχξα ηνπο, δειαδή ηηο γλψζεηο ηνπο γηα 

επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη Γηαδηθηχνπ. Μεξηθνί καζεηέο ηφληζαλ 

φηη απηή ε εκπεηξία ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ κε ην Γηαδίθηπν θαζψο θαη 

κε ηελ ρξήζε ηνπ e-mail. Οη καζεηέο είραλ γηα πξψηε θνξά ηελ επθαηξία λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή σο κέξνο ηεο εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιψζζαο. ζνλ 

αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ 

ηάμε ηνλίζηεθε απφ αξθεηνχο ν ξφινο ηνπ ππνινγηζηή ζηε δσή καο, επεηδή ζπκβνιίδεη 

ηελ πξφνδν, «εκείο είκαζηε πην θνληά ζηελ ηερλνινγία», «ε γιψζζα είλαη πην απζεληηθή». 

Δπηπιένλ, ηφληζαλ φηη «κπνξψ λα κάζσ πξάγκαηα έμσ απφ ηα βηβιία πνπ πνηέ δελ ζα ηα 

γλψξηδα, ρσξίο ππνινγηζηή». Ηζρπξίζηεθαλ επίζεο φηη ν ππνινγηζηήο εγθαηλίαζε κηα λέα 

επνρή ηεο κάζεζεο, «καζαίλνπκε ζε έλα επράξηζην θαη εχθνιν ηξφπν». Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο αλέθεξαλ φηη «καζαίλνπκε ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ηε πξαθηηθή ηεο γαιιηθήο 

γιψζζαο». 

ζνλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ ε πξνζέγγηζε ήηαλ ζεηηθή. Ζ πιεηνλνςεθία 

ησλ καζεηψλ εθηίκεζε φηη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γαιιηθήο γιψζζαο ήηαλ εμαηξεηηθά σθέιηκε θαη ζα ήζειαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θη έμσ 

απφ ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο αλέθεξαλ «ζα ήζεια λα επαλαιεθζεί θαη ηελ 

επφκελε ρξνληά», «κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε κε ηνπο καζεηέο, 

παξφιν πνπ δελ είλαη θνληά καο, λα κάζνπκε πψο πεξλνχλ ηελ ψξα ηνπο», «καζαίλνπκε 

γηα ηελ πφιε ηνπο, ηε ρψξα ηνπο», «κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηε λννηξνπία ηνπο ζε 

ζρέζε κε εκάο, γεληθά ηε κάζεζε», «είλαη λέν, ζχγρξνλν, πξαθηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ». 

πκπεξάζκαηα 

22%

33%

45%

Σχιμα 1. Κίνθτρο μακθτϊν απζναντι ςτθν 
παραγωγι γραπτοφ λόγου

Χρθςιμότθτα Αγάπθ για τθ γλϊςςα Επικοινωνία
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Ζ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, κέζα απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θίλεηξν ελεξγνπνίεζεο 

πνπ γελλά, βνεζά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σν γεγνλφο φηη είζαη θίινο θάπνηνπ θαη 

κνηξάδεζαη ηηο ζθέςεηο ζνπ, ηα φλεηξά ζνπ, ηηο ειπίδεο ζνπ, επηθέξεη ζεηηθή επίδξαζε ζε 

πνιινχο ηνκείο θαη, ηέινο, επεξεάδεη ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

δελ θαίλεηαη πιένλ ηφζν θεληξηθφο φζν ζηελ παξαδνζηαθή ζρνιηθή ηάμε. Χζηφζν, 

παξακέλνπλ ηξεηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο: 

 Δίλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, βνεζά ηνπο καζεηέο φηαλ ην δεηνχλ θαη δηαζέηεη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε εθείλνπο πνπ ηνλ ρξεηάδνληαη. 

 Δίλαη απηφο πνπ ζα αμηνινγήζεη ηηο παξαγσγέο. 

Ζ γεσγξαθία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ελ ηέιεη, αιιάδεη ζε βάζνο. Ζ ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία είλαη έλαο ηξφπνο ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαηά ηε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Δλζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε έθθξαζε ηνπο θαζψο εξγάδνληαη 

κε ήρνπο, θείκελα θαη εηθφλεο. Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα ην δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο λα 

βγνπλ απφ ηελ απνκφλσζε ηεο ηάμεο, λα κνηξαζηνχλ ηηο δεμηφηεηεο, λα ζπδεηήζνπλ 

πξαθηηθέο, λα εθπαηδεχζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ ζε έξγα. 

Ζ παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ απνκλεκφλεπζε γξακκαηηθψλ 

θαλφλσλ ή ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ζηα «απνθνκκέλα» γλσζηηθά αληηθείκελα δελ ζα 

έρεη λα θεξδίζεη απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Αληίζεηα, κηα 

παηδαγσγηθή πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηε ζχλδεζε ησλ 

καζεκάησλ, ζηε ζπλεξγαηηθή αλαθάιπςε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην δηαδίθηπν θαη φ,ηη 

απηφ πξνζθέξεη. Σν e-mail αλήθεη ζηνλ θφζκν ηεο γξαθήο. Σα ειεθηξνληθά κελχκαηα 

ελζαξξχλνπλ κηα ίζσο ηαθηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ δχν ζρνιηθψλ ηάμεσλ. Ζ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή σο εξγαιείν γξαθήο εληζρχεη ην θίλεηξν ζηνπο καζεηέο θαη επνκέλσο 

εκπινπηίδεη ηε ζρνιηθή αιιεινγξαθία. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπκβάιεη: 

 ζηελ αλαβάζκηζε ηεο γξαθήο σο έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο, 

 ζηελ πξφζβαζε ζε ζχγρξνλα εξγαιεία κάζεζεο γηα καζεηέο απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο, 

 ζηελαληαιιαγή ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ηνπο, 

 ζηελαλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ηεο εηζαγσγήο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

 ζηελδηεχξπλζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

πνηεο θαη αλ είλαη νη γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ησλ καζεηψλ, ην ζρνιείν έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ίζε πξφζβαζε ζηε κάζεζε κε ηε 

ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ην ζρνιείν δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ 

ρξήζηκνπο πνιίηεο γηα ην κέιινλ. 
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Πεξίιεςε 
Ζ Δηζήγεζε απηή απνηειεί ηελ πεξίιεςε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνζξάκκαηνο ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 3
νπ

 Γπκλαζίν Κνδάλεο ζην πιαίζην πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο ηίηινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα – Γεκνθξαηία. Μέζα απφ βησκαηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πξνζπαζήζακε λα εληζρχζνπκε ην δεκνθξαηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ, λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζνπκε πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο, ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. Χο αληηζηάζκηζκα πξνηείλακε κηα θνηλσλία δεκνθξαηηθή 

φπνπ ζα γίλνληαη ζεβαζηά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζα θπξηαξρεί ε ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη ε ηζφηεηα 

θχισλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ήξζακε ζε επαθή κε ην ΚΔΘΗ θαη επηζθεθηήθακε ηελ ΑΡΗ 

Κνδάλεο. Πξαγκαηνπνηήζακε επίζθεςε ζην δηθαζηηθφ κέγαξν Κνδάλεο θαη παξαθνινπζήζακε  δίθε. Δθεί 

καο ππνδέρζεθε ν πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Κνδάλεο θαη καο κίιεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

δηθαηνζχλεο. πκκεηείρακε ζην αληηξαηζηζηηθφ θεζηηβάι ηεο Άξζηο Κνδάλεο, φπνπ νη καζεηέο εηζεγήζεθαλ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξνπζίαζαλ ζε Power Point ηα αληηξαηζηζηηθά θφκηθο πνπ νη ίδηνη 

δεκηνχξγεζαλ. 

  

Λέμεηο - Kιεηδηά: Γεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο, 

Ηζφηεηα, Ραηζηζκφο, μελνθνβία 

 

Δηζαγσγή 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα ε δεκνθξαηία καο βάιιεηαη. Δίλαη πνιχ απηνί πνπ 

ακθηζβεηνχλ ηελ δεκνθξαηία θαη πξνηείλνπλ άιια πνιηηεχκαηα φπσο επί παξαδείγκαηη ην 

θαζηζηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο. Καζίζηαηαη ινηπφλ αδήξηηνο αλάγθε λα εκπινπηηζζεί 

ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο κε δξάζεηο πνπ ζα εληζρχνπλ ην 

δεκνθξαηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ, ζα εδξαηψλνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε δεκνθξαηία 

είλαη ην άξηζην ησλ πνιηηεπκάησλ, ζα αλαγλσξίδνληαη νη θαλφλεο πνπ ηελ δηέπνπλ θαη ζα 

δεκηνπξγεζεί έηζη έλαο ελήκεξνο, ελεξγφο πνιίηεο πνπ ζα δηεθδηθεί ηελ δηαβίσζή ηνπ ζε 

κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ζε έλαλ δίθαην θφζκν.  

 Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Πξνζπαζήζακε λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα απνθχγνπκε ηελ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, 

δειαδή πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζε απνθιεηζκνχο ηνπ Άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ. ηε 

ζπλέρεηα καο απαζρφιεζε ε αθχπληζε ηνπ πνιίηε θαη ε θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

γεγνλφησλ. Γψζακε ζεκαζία ζηελ απφθηεζε κηαο «νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο». [Χο 

«νηθνινγία» εδψ νξίδνπκε ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε αηφκνπ, θνηλσλίαο θαη ηνλ ζεβαζκφ 

ηνπ «άιινπ», ηνπ δηαθνξεηηθνχ]. Θεσξήζεθε βαζηθή ε εκπέδσζε ησλ αηνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηε δεκνθξαηία (έκθαζε 

ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Αλαγλψξηζε ηνπ φηη ζηε 

mailto:clairekagioglou7@gmail.com
mailto:elenaefeoglou@yahoo.com
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δεκνθξαηία απνθαζίδεη ε πιεηνςεθία ρσξίο σζηφζν λα παξαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα ηεο 

κεηνςεθίαο.) 

Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο  θαη νη ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο 

Χο κεζνδνινγία επηιέρζεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ε δηαζεκαηηθή. πλεξγάζηεθαλ 

νη καζεηέο ζε νκάδεο εξγαζίαο. Υσξίζηεθαλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο ζε νκάδεο 

θαη πξαγκαηεχηεθαλ επηκέξνπο ζέκαηα. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα επηηεχρζεθε απφ ηελ 

ζπλδηδαζθαιία δχν εηδηθνηήησλ κε πνιιέο θνξέο ηαπηφρξνλε δηδαζθαιία απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ θιάδσλ ησλ Ννκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ 

Καιιηηερληθψλ.   

Ο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ νκάδσλ  έγηλε κε ηελ βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε. Οη καζεηέο θαηά ηελ πξνζέγγηζε απηή δνθηκάδνπλ ηνλ ξφιν ελφο αηφκνπ 

πνπ απνθιείεηαη απφ ηελ νκάδα γηα θάπνηνλ ιφγν. Γηαηππψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ηνπο γελλά ν απνθιεηζκφο θαη ζπδεηάλε ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα. Μαο πξνβιεκαηίδεη ην 

πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ ξαηζηζκφ; Ζ αξρηθή βησκαηηθή άζθεζε πνπ 

επηιέρζεθε ήηαλ ην «Κάλε έλα βήκα κπξνζηά» απφ ην εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα λένπο/λέεο ηεο Άξζηο, Compass. ηελ άζθεζε απηή 

κνηξάδνληαη θαξηέιεο ξφισλ ζηνπο καζεηέο θαη ν θαζεγεηήο εθθσλεί θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ν καζεηήο θάλεη έλα βήκα κπξνζηά φηαλ ε απφθξηζε ζηηο θαηαζηάζεηο είλαη 

ζεηηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαρένληαη ζηνλ ρψξν νη καζεηέο θαη κεηά μεθηλά κηα 

ζπδήηεζε ηφζν γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο γελλά ε δηαθνξεηηθή ζέζε πνπ έιαβαλ φζν 

θαη γηα ην ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη «ε δηαθνξεηηθή ζέζε» ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζηελ 

θνηλσλία.  

ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηεθαλ ηα ζέκαηα πνπ ζα πξαγκαηεπφκαζηαλ θαη έγηλε ρσξηζκφο 

ζε νκάδεο. Γηα λα αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ νη καζεηέο παξαθηλήζεθαλ λα 

ςάμνπλ θάηη ζρεηηθφ κε ην ζέκα ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο βηβιηνζήθεο. Γφζεθε ζε φινπο 

ηνπο καζεηέο εξγαζία πνπ είρε σο ζέκα ηα άηνκα πνπ θπλεγήζεθαλ γηα ηηο ηδέεο ηνπο. 

Γηαπηζηψζεθε φηη νη ιφγνη πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ δησγκνχο θαη απνθιεηζκνχο 

είλαη πνηθίινη θαη φηη φινη αλεμαηξέησο κπνξεί λα πέζνπκε ζχκαηα κηαο ηέηνηαο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Γξαζηεξηόηεηεο  

Γξακαηνπνίεζε 

Α) ηελ Τπφδπζε ξφισλ κε ηίηιν ν «άιινο, ν δηαθνξεηηθφο» νη καζεηέο ππνδχζεθαλ 

ηνλ ξφιν ηνπ Άιινπ: ηνπ θησρνχ, ηνπ αλαιθάβεηνπ, ηνπ αιινδαπνχ, ηνπ αλζξψπνπ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. ε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο δίλνληαλ ζε θαξηέιεο ξφισλ νη 

καζεηέο ζπδεηνχζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη θαηά πφζν ν ξφινο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» 

απνηεινχζε ιφγσ απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή δσή.   

Β) ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ζπλέγξαςαλ κηα Δπηζηνιή ζε έλαλ κεηαλάζηε ή απφ έλαλ 

κεηαλάζηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπήθαλ ζηε ζέζε ησλ αλζξψπσλ πνπ αλαγθάδνληαη γηα 

νηθνλνκηθνχο θπξίσο ιφγνπο λα κεηαβνχλ ζε έλα μέλν θξάηνο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηνλ 

πξνζπνξηζκφ ηνπο ζε απηφλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζπλέγξαςαλ επηζηνιή σο 

ζπγγελείο κεηαλαζηψλ. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή 

ήηαλ πνιχ έληνλα θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ καζεηψλ έληνλνο. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηνπο κεηαλάζηεο άιιαμε κεηά απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα παξαηήξεζαλ νξηζκέλνη καζεηέο.  

 Δηθαζηηθά  
Κνιιάδ, Κφκηθο, Εσγξαθηθή 
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ην κάζεκα ησλ θαιιηηερληθψλ εηδηθή έκθαζε δφζεθε ηφζν ζηελ δεκηνπξγία 

νκαδηθψλ φζν θαη αηνκηθψλ έξγσλ πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο 

ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία θφκηθο θαη storyboard κε πεξηερφκελν πνπ άγγηδε ηα 

επαίζζεηα ζέκαηα ηνπ ξαηζηζκνχ ηεο μελνθνβίαο, ηεο ζρνιηθήο βίαο, ηεο μελνθνβίαο, ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, ηνπ «Άιινπ». Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ κέζα απφ ηελ Σέρλε 

φηη φινη είκαζηε ίζνη. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή νη καζεηέο πεηξακαηηζηήθαλ κε πιηθά 

θαη πξνζπάζεζαλ κέζα απφ ηελ νπηηθή θαη γισζζηθή αθήγεζε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ 

έλλνηεο, ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο. Οη καζεηέο δέρηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ θφκημ θαζψο ζηα πξψηα καζήκαηα κειεηήζεθαλ νη ηξφπνη παξαγσγήο, ε 

ζχλδεζε ησλ εηθφλσλ κε ην ιφγν, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθεγεκαηηθή δνκήο ελψ έγηλε κηα 

ηζηνξηθή παξνπζίαζε ηεο ηέρλεο ησλ θφκηθο. Παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

κειεηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο  ηα θφκηθο "Maus" ηνπ Art Spiegelman κε ζέκα ην 

«Οινθαχησκα», έλα θφκηθο πνπ ην 1992 θέξδηζε ην βξαβείν Πνχιηηδεξ , ην θφκηθο ηεο ΔΔ 

 «Δγψ ξαηζηζηήο;!» ελψ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα παίμνπλ ην ειεθηξνληθφ 

παηρλίδη Σαμίδη θπγήο κε ζέκα ηελ κεηαλάζηεπζε. 

Δπνπηηθφ πιηθφ 

α) Γφζεθαλ θσηνγξαθίεο πνπ απεηθφληδαλ θαηαζηάζεηο απφ ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνπκε 

θαη αλαπηχρζεθε ζπδήηεζε.  

β) Πξνβνιέο ηαηληψλ: Ζ Εσή είλαη σξαία.  

Ζ Εσή Δίλαη Χξαία (1997) του Robertν Benigni ήηαλ ππνςήθηα γηα 7 Οζθαξ  - 

θεξδίδνληαο ηειηθά 3 βξαβεία.H ηαηλία είλαη έλαο χκλνο ζην αλζξψπηλν πλεχκα θαη έλα 

κήλπκα αηζηνδνμίαο πσο φηη είλαη θαιφ δηαζψδεηαη απφ ηα ζπληξίκκηα ηελ απάλζξσπεο 

ζπκπεξηθνξάο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηαηλία πνπ αλάκεζα ζην θσκηθφ θαη ζην ηξαγηθφ 

παξνπζηάδεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο παηέξα λα ζψζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απφ ην θαζηζηηθφ 

θαζεζηψο. Μεηαθέξεηαη καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηνλ γηφ ηνπ ζε  έλα ζηξαηφπεδν 

ζπγθέληξσζεο Δβξαίσλ φπνπ εθεί θξχβεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε απφ ην γην ηνπ, 

πείζνληάο ηνλ φηη ην ζηξαηφπεδν είλαη έλα πεξίπινθν παηρλίδη ζην νπνίν πξέπεη λα εθηειεί 

ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ δίλεη ν ίδηνο ηνπ, θεξδίδνληαο πφληνπο κε δψξν έλα ζηξαηησηηθφ 

ηαλθ. 

Πξηλ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα παξαηεξήζνπλ 

ηη αιιάδεη ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε. Ση ππνςηάδνληαη φηη δελ «έδεημε» ε 

ηαηλία. Πψο είλαη ε δσή ηεο γπλαίθαο, ηνπ παηδηνχ, ησλ αλδξψλ ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν 

πνπ παξνπζηάδεηαη. Πψο κεηαθξάδεηαη ε αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηεο ηαηλίαο θαηά ηελ 

δηάξθεηά ηεο. Πψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ελδπκαηνινγηθνί θψδηθεο γηα λα απνδψζνπλ 

ζπκβνιηζκνχο αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ηάμεο. 
 ε καζεηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κπνξεί ελαιιαθηηθά λα πξνβιεζεί ε ηαηλία Ο Πηαλίζηαο, 

ζε ζθελνζεζία Ρνκάλ Πνιάλζθη. ηελ ηαηλία απηή πνπ εθηπιίζζεηαη ζηελ Πνισλία ην 1939 

γίλεηαη αλαθνξά ζην θαζηζηηθφ θαζεζηψο κέζα απφ ην δξάκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θνξπθαίνπ 

Πνισλνεβξαίνπ πηαλίζηα πνπ βξίζθεηαη έγθιεηζηνο ζην γθέην ηεο Βαξζνβίαο. Ο πηαλίζηαο θαη 

κφλν απηφο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ επηιέγεηαη λα κελ κεηαθεξζεί ζην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα θξχβεηαη ζηα εξείπηα ηεο βνκβαξδηζκέλεο πφιεο θαη, ράξε ζηηο πξνπνιεκηθέο 

ηνπ γλσξηκίεο, ζε κηα νκάδα αληηζηαζηαθψλ. Σνλ βνεζά επίζεο έλαο κνπζηθφθηινο Γεξκαλφο 

αμησκαηηθφο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαθέξλεη λα επηβηψζεη. Μέζα απφ ην δξάκα ηνπ 

παξαθνινπζνχκε ην δξάκα ελφο νιφθιεξνπ ιανχ, γηα λα κελ πσ νιφθιεξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Ζπείξνπ πνπ θάησ απφ ηελ κπφηα ηνπ θαζηζκνχ θαη ηηο ζεξησδίεο ηνπ λαδηζκνχ έραζε ηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηε δσή ηνπ. Ο Πηαλίζηαο είλαη κηα θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηεο νκψλπκεο 

απηνβηνγξαθίαο ηνπ Δβξαίνπ Πνισλνχ κνπζηθνχ, Βιαληηζιάβ πίικαλ.  
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ηνπο καζεηέο έγηλε πξηλ ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο εηζήγεζε γηα ην θαζηζηηθφ θαζεζηψο 

θαη φζα απηφ ζπλεπάγεηαη απφ ηελ θαζεγήηξηά ηνπο θαη δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ 

πεξηείρε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:  

1. Κάπνηα κέξα ν πξσηαγσληζηήο βξίζθεη ην άινγφ ηνπ βακκέλν κε ηελ παξαθάησ 

θξάζε: (παξαζέηνπκε ρσξία απφ ηελ ηαηλία πξνο ζρνιηαζκφ) 

Έια καδί κνπ! Σν άινγν! 

Δίλαη ην δηθφ ζνπ; Ση ζέακα! Ση έγξαςαλ πάλσ ηνπ; 

 «Πξνζνρή» «Δβξατθφ άινγν» 

Οη ζπλεζηζκέλνη βάξβαξνη… 

Ση αλνεζία… «Δβξατθφ άινγν». 

Μελ ηαξάδεζαη ζείε, ην ‗θαλαλ γηα λα … 

ρη επίηεδεο ην ‗θαλαλ  

Θα ην ζπλεζίζεηο, Γθνπίλην, ζα θάλνπλ θαη ζε ζέλα. 

Ση λα κνπ θάλνπλ; Σν πνιχ-πνιχ λα κε βάςνπλ θίηξηλν… 

Καη λα γξάςνπλ: «Πξνζνρή, Δβξαίνο ζεξβηηφξνο»  

Γελ ήμεξα θαλ φηη ήηαλ εβξατθφ  

Θα ην θαζαξίζσ ην πξσί …Πήγαηλέ ην ζην ζηάβιν 

Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο γελλά ε εηθφλα απηή; Παξαηεξνχκε παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο 

ζήκεξα; Αλ λαη πφηε θαη πνχ; 

 

2.  ηηο πφξηεο απφ ηα καγαδηά δηεπθξηλίδεηαη φηη ην καγαδί είλαη εβξατθφ. Γηαηί 

πηζηεχεηε φηη έκπαηλαλ απηέο νη επηγξαθέο;  

 

3.  Aπαγνξεπφηαλ ε είζνδνο ζε Δβξαίνπο θαη ζθχινπο . 

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε Δβξαίνπο θαη ζθχινπο 

Πάκε Σδνζνπά 

Γηαηί δελ επηηξέπεηαη λα κπνπλ Δβξαίνη θαη ζθχινη; 

Γηαηί δελ ηνπο ζπκπαζνχλ γη‘ απηφ… 

Ο θαζέλαο θάλεη απηφ πνπ ζέιεη. 

Τπάξρεη καγαδί πνπ δελ ζέινπλ ηνπο Ηζπαλνχο θαη ηα άινγα. 

Έλαο θίινο κνπ Κηλέδνο κ‘ έλα θαγθνπξφ κπήθε ζε θαξκαθείν  

 «Γε ζέινπκε Κηλέδνπο ή θαγθνπξφ», είπε ν θαξκαθνπνηφο.   

Δκείο ζα ηνπο βάδνπκε φινπο; 

Απ‘ απηή ηε ζηηγκή, φρη. Δζχ ηη αληηπαζείο; 

Σηο αξάρλεο…Δζχ;  

Σνπο Βηζηγφηζνπο… 

Αχξην ζα γξάςνπκε: «Απαγνξεχνληαη αξάρλεο θαη Βηζηγφηζνη» 

Βαξέζεθα απηνχο ηνπο Βηζηγφηζνπο… 

Ση ζεκαίλεη ε πξάμε απηή θαη γηαηί; Πσο ζαο θαίλεηαη ε αληίδξαζε ηνπ παηέξα πνπ 

ξσηάεη ηνλ γην ηνπ ηη αληηπαζεί απηφο;  

 

4.  Τπήξρε ην παξαθάησ πξφβιεκα ην νπνίν έιπλαλ νη καζεηέο ηελ επνρή πνπ 

εμεηάδνπκε: 

Ο ηξειφο θνζηίδεη ζην θξάηνο 4 κάξθα ηε κέξα 

Ο αλάπεξνο 4.5 κάξθα… 

Έλαο επηιεπηηθφο 3.5 κάξθα… 

Με κέζν φξν 4 κάξθα ηε κέξα, αλ ππάξρνπλ 300 ρηι. αζζελείο… 

Πφζα ζα θέξδηδε ην θξάηνο αλ ηνπο εμφλησλε; 

Θεέ κνπ…Γελ είλαη δπλαηφλ! 

Απηφ είπα θη εγψ! 

Δίλαη αδχλαην έλα 7ρξνλν παηδί λα ιχζεη ηέηνην πξφβιεκα  

Πνιχπινθνο ππνινγηζκφο. Αλαινγίεο, πνζνζηά… 

Υξεηάδνληαη γπκλαζηαθέο γλψζεηο γηα ηέηνηα πξνβιήκαηα 

Έλαο πνιιαπιαζηαζκφο είλαη 300.000 νη αζζελείο; 
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Άξα, 300.000 θνξέο ην 4 

Σν θξάηνο ζα γιίησλε 1.200.000 κάξθα ηε κέξα… Δχθνιν είλαη! 

Ναη κηα είζηε κεγάινο! ηε Γεξκαλία ην βάδνπλ ζε 7ρξνλα! 

Δίλαη άιιε ξάηζα 

Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο γελλά; Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ην ζπκπέξαζκα είλαη κηα άιιε 

ξάηζα; 

 

5. Σν παηδάθη παίδεη κε έλα ηαλθ.  

Άθεζα ηνλ ηαλθ κνπ! Μελ αλεζπρείο ζα ην πάξνπκε 

Πνπ ην άθεζεο; 

Δθεί ζηα ζθαιηά. 

Κξάηα ην πνδήιαην θαη ζα ην θέξσ. 

Να ην θαη ην ηαλθ! 

Αο πεγαίλνπκε ε; 

Γξήγνξα κπακπά! 

Πην ζηγά! 

Άξγεζεο γηα ην ζρνιείν! 

Σξαβάεη έλα άινγν. Σψξα δχν! 

Πηζηεχεηε φηη κέζα απφ ηα παηρλίδηα ή κέζα απφ ηελ εηθφλα κπνξεί λα ζπλεζίδνπκε 

ζε θάηη πνπ αλ ην ζθεθηφκαζηαλ κε ηελ ινγηθή ζα βξίζθακε θαθφ, φπσο πρ ηνλ πφιεκν; 

6. Σν παηδάθη ραξαθηεξίδεη ηνπο πάληεο θαθνχο γηαηί θσλάδνπλ ζπλέρεηα.  

Δίλαη θαθνί εδψ. ιν θσλάδνπλ… 

Φσλάδνπλ, γηαηί φινη ζέινπλ ην πξψην βξαβείν. 

Μπνξψ λα δσ ηε κακά; 

ηαλ ηειεηψζεη ην παηρλίδη 

Πφηε ζα ηειεηψζεη; 

ηαλ ζπγθεληξψζεη θάπνηνο 1000 βαζκνχο. Θα πάξεη θαη ην ηαλθ. 

Ση πηζηεχεηε φηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά αλζξψπσλ πνπ θσλάδνπλ 

ζπλέρεηα; 

7. Σειεηψλνληαο θαη παίξλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο πσο θαηαιαβαίλεηε 

ηε θξάζε πνιηηηζκφ ςπρήο; Γηαηί είλαη ππνγξακκηζκέλεο νη παξαθάησ θξάζεηο; 

Δίλαη ην παηρλίδη φπνπ…φινη παίδνπκε! 

Σα πάληα είλαη νξγαλσκέλα… Σν παηρλίδη είλαη… 

Οη άληξεο απφ δσ, νη γπλαίθεο απφ θεη… 

Κη νη ζηξαηηψηεο ζα δψζνπλ ην πξφγξακκα. Γελ είλαη εχθνιν. 

πνηνο θάλεη ιάζνο, ηνλ ζηέιλνπλ ζην ζπίηη ηνπ.  

Γη‘ απηφ πξέπεη λα πξνζέρεηο. Αλ θεξδίζεηο παίξλεηο βξαβείν. 

Πνην είλαη ην βξαβείν; 

Σν πξψην βξαβείν… 

Έλα ηαλθ… 

Μα, έρσ ηέηνην. 

Μηιάκε γηα αιεζηλφ ηαλθ. Οινθαίλνπξγην! 

 8. Με ηε βνήζεηα ηεο θαληαζίαο ηνπ ν άλζξσπνο απηφο αιιάδεη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη. Μηα θαληαζηηθή ρεηξνιαβή απ' φπνπ πηάλεηαη γηα λα κελ πέζεη. 

"Μπακπά, δελ είλαη παηρλίδη. Άθνπζα θάπνηνλ λα ιέεη φηη καο θάλνπλ ζαπνχλη θαη καο 

θαίλε!"  

-"Μα ηη ιεο, πάιη ζε θνξφηδεςαλ. Δίλαη δπλαηφλ λα καο θάλνπλ ζαπνχλη; Να πιέλσ ηα ρέξηα 

κνπ κε ην Βαξζνινκαίν; Έρεηο αθνχζεη πνηέ λα θαίλε αλζξψπνπο; Ση, δελ έρνπκε θσηηά, θέξηε έλαλ 

άλζξσπν; Πψο, δελ θαίγεηαη θαιά, είλαη αθφκε βξεγκέλνο;"  

Δίλαη απηφο ν ξφινο ηεο ηέρλεο, λα καο βνεζάεη λα βιέπνπκε ηνλ θφζκν κε άιια 

κάηηα; 

 

 Δπηζθέςεηο θνξέσλ 
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 ηείιακε επηζηνιή ζηνπο ππεπζχλνπο ηνπ ΚΔΘΗ θαη εξεπλήζακε αλ ππάξρεη γπάιηλε 

νξνθή ζήκεξα ζηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ νη γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μειεηήζακε 

έξεπλεο πνπ απνδείθλπαλ φηη πξάγκαηη ππάξρεη θαη παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο είλαη νη 

γπλαίθεο πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ είλαη αλάινγνο ν αξηζκφο 

ηνπο ζηηο αλψηεξεο ηεξαξρηθά εξγαζηαθά ζέζεηο.  

ηελ ΑΡΗ Κνδάλεο αθνχ παίμακε παηρλίδηα νκαδηθά ελεκεξσζήθακε γηα ηελ δξάζε 

ηεο. Οη καζεηέο ελδηαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα γηα ηηο ΜΚΟ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηα 

πξνβιήκαηα ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Ηδηαίηεξα ηνπο εληππσζίαζε ε χπαξμε ζρνιείνπ φπνπ 

εζεινληέο βνεζνχλ καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ 

βνήζεηα ηδησηηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε κεηά ην ζρνιηθφ ηνπο σξάξην. Σέινο 

ζπκκεηείρακε ζην αληηξαηζηζηηθφ θεζηηβάι ηεο Άξζηο Κνδάλεο, φπνπ νη καζεηέο 

εηζεγήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξνπζίαζαλ ζε Power Point ηα 

αληηξαηζηζηηθά θφκηθο πνπ νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ. 

Γξάζεηο  
Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη παξαγσγή cd κε ην πιηθφ καο θαη δεκνζίεπζε ζην 

δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

Πεδία ζχλδεζεο κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

Κνηλσληθή Αγσγή: Ραηζηζκφο (ζ.16), Φηψρεηα: (ζ.49-52), Γηθαηψκαηα: Κνηλσληθά, 

Αηνκηθά, Πνιηηηθά (ζ.104-119), Δλεξγφο Πνιίηεο 

Καηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ θφκηθο θαη ζην πιαίζην ζχλδεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα παξνπζηάζηεθαλ ηα θφκηθο κε ηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, νη 

πεξηπέηεηεο ηνπ Αζηεξίμ ζηα Αξραία Διιεληθά, ε Αληηγφλε ηνπ νθνθιή, ε Ηθηγέλεηα ηνπ 

Δπξηπίδε θαη νη Μχζνη ηνπ Αηζψπνπ 

Απνηειέζκαηα πξνγξάκκαηνο 

Μέζα απφ ηηο βησκαηηθέο πξαθηηθέο θαη  ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηιέρζεθαλ σο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, απμήζεθε ην επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

καζεηψλ ζε ηνκείο ηεο δεκνθξαηίαο θα ηεο ειεπζεξίαο. Ζ ρξήζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη 

ηεο θσηνγξαθίαο σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία κεηέθεξαλ, πξνζσξηλά, ηνπο καζεηέο ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ακεζφηεηα ηεο εηθφλαο ελίζρπζε ηελ θξηηηθή ζθέςε 

θαη ηελ άπνςε φηη ν αγψλαο γηα εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο είλαη παγθφζκηνο θαη 

εκπεξηέρεη πνιιέο κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηέρλεο. Σα έξγα θφκηθο θαη 

δσγξαθηθήο ησλ καζεηψλ απνδείρζεθαλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο ζπλείδεζεο αιιά θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο 

ηέρλεο.  

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη 

αλαγλψξηζαλ ηνπο ηξφπνπο πνπ  εθδειψλνληαη ε θνηλσληθή αδηθία, ε θαηαπάηεζε 

δηθαησκάησλ  θαη ε θπιεηηθή βία κέζα ζε κηα θνηλσλία. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε 

θαη θσλή γηα θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ, ελψ παξαηεξήζεθαλ ζεηηθέο 

αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο.  
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Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

Dagdilelis, V., Sartatzemi, M. & Kagani, K. (2005). Teaching (with) Robotics in Secondary Schools: some 

new and not-so-new Pedagogical problems. In ICALT' 05-Proceedings of the Fifth IEEE International 

Conference on Advanced Learning Technologics.  

Ilagan Queriann (2013)Life is Beautiful Film Analysis,Πξνζπειάζηεθε ηελ 16/2/2014 απφ 

https://ilaganqueriann.wordpress.com/tag/la-vita-e-bella/  

Musil C M (2009. Educating Students for Personal and Social Responsibility: The Civic Learning Spiral.ζην 

B Jacoby & Associates (eds). Civic Engagement in Higher Education: Concepts and Practices. 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 16/2/2014 απφ 

https://keycenter.unca.edu/sites/default/files/Jacoby_CivicEngagement_31.pdf  

Nanackchand, V& Berman, K  (2012)Visual graphics for human rights, social justice, democracy and the 

public good,  South African Journal of Education,  EASA 

Swimelar, S Visual Culture and Pedagogy: Teaching Human Rights with Film and Images Πξνζπειάζηεθε 

ηελ 16/2/2014 απφ http://global-ejournal.org/2009/11/11/visual-culture-and-pedagogy-teaching-human-

rights-with-film-and-images/  

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 

απφhttp://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf  ωτηρύου, ., 
Κορδονοϑρη, .,  Ζαφρανύδου, Α., Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή ΑγσγήΓ′ Γπκλαζίνπ Αζήλα Οξγαληζκνο 

Δθδνζεσο Γηδαθηηθσλ Βηβιησλ 

 Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/533,2183/ 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 

απφhttp://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSGL104&download=/4be7dc48jeal/4b

e7dca2r67c 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 

απφhttp://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSGL104&download=/4be7dc48jeal/4b

e7dc3bll15 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.unhcr.gr 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.diaforetikotita.gr 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.ministryofjustice.gr 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.nchr.gr 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.unicef.gr 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.unesco.org  

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.echr.coe.int  

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.amnesty.gr  

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ http://www.amnesty.org.gr/about 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ http://gr.youthforhumanrights.org/ 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.synigoros.gr 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.0-18.gr/rotao    
 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ http://www.arsis.gr/kozani.htm 

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women

/index_el.htm 

https://ilaganqueriann.wordpress.com/tag/la-vita-e-bella/
https://keycenter.unca.edu/sites/default/files/Jacoby_CivicEngagement_31.pdf
http://global-ejournal.org/2009/11/11/visual-culture-and-pedagogy-teaching-human-rights-with-film-and-images/
http://global-ejournal.org/2009/11/11/visual-culture-and-pedagogy-teaching-human-rights-with-film-and-images/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/533,2183/
http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSGL104&download=/4be7dc48jeal/4be7dca2r67c
http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSGL104&download=/4be7dc48jeal/4be7dca2r67c
http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSGL104&download=/4be7dc48jeal/4be7dc3bll15
http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSGL104&download=/4be7dc48jeal/4be7dc3bll15
http://www.unhcr.gr/
http://www.diaforetikotita.gr/
http://www.ministryofjustice.gr/
http://www.nchr.gr/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://www.unicef.gr/
http://www.unesco.org/
http://www.echr.coe.int/
http://www.amnesty.gr/
http://www.amnesty.org.gr/about
http://gr.youthforhumanrights.org/
http://www.synigoros.gr/
http://www.0-18.gr/rotao
http://www.arsis.gr/kozani.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_el.htm
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Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.disability.gr  

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ http://www.metmuseum.org/  

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.kethi.gr   

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ www.isotita.gr  

 

Πξνζπειάζηεθε ηελ 2/12/2014 απφ http://i‐ teacher.gr 5ν ηρ ζ. 248-261 

http://www.disability.gr/
http://www.metmuseum.org/
http://www.kethi.gr/
http://www.isotita.gr/
http://i?teacher.gr/
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Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηα νηθνλνκηθά 

καζήκαηα 

 
Αλδξένπ Αζαλάζηνο 

Οηθνλνκνιφγνο, Δθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο 

aandreo@sch.gr 

Πεξίιεςε 

Ζ αληίιεςε φηη ε κάζεζε δελ είλαη κφλν γλσζηηθή αιιά θαη κηα θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη 

δηαπξνζσπηθή επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία νδήγεζε ζε λέεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Ζ εθπαηδεπηηθή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία ζπκθσλεί φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

ελδπλακψλεη ηα απνηειέζκαηα κάζεζεο αιιά θαη ηηο παξαθηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηνπο 

παξνηξχλεη λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, απμάλεη ηελ απηφ-εθηίκεζε 

ηνπο, ηνπο δηδάζθεη λα είλαη θνηλσληθνί, λα ζπλεξγάδνληαη  θαη δεκηνπξγεί επράξηζην θιίκα ζηελ ηάμε. ηελ 

νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη επηηπγράλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ 

βειηηζηνπνηεί ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαγθάζηεθαλ λα εμεηάζνπλ δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ απέδεημαλ φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηεξάζηηα νθέιε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

καζεκάησλ. ηα πιαίζηα ηεο πξνθείκελεο εξγαζίαο επηιέρζεθε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο Jigsaw, κε έλα παξάδεηγκα  πνπ ζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο  κάζεζεο ελφο νηθνλνκηθνχ 

καζήκαηνο. 

Λέμεηο θιεηδηά: πλεξγαηηθή κάζεζε, Οηθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Jigsaw. 

Δηζαγσγή 

    Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη απφςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία έρνπλ αιιάμεη 

ζεκειησδψο. Οη Simons et al. (2000a), αλαθέξνπλ ηξείο βαζηθέο, ζεκαληηθέο αηηίεο γηα απηή ηελ 

αιιαγή. Πξψηε, ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ ελεξγεηηθή θαη απηνθαζνδεγνχκελε κάζεζε, 

δεχηεξε ηελ έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηέινο ην λέν ηχπν κάζεζεο πνπ δίλεη βάζε 

ζηελ ςπρνινγία ηεο κάζεζεο. Ζ λέα αληίιεςε ηεο κάζεζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο βαζίδεηαη ζην φηη ε κάζεζε είλαη φρη κφλν κηα γλσζηηθή αιιά 

θαη κηα θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη δηαπξνζσπηθή επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία (Solomon & 

Rerkins, 1998). Χο εθ ηνχηνπ, δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην πεξηβάιινλ εθκάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κε ηνπο καζεηέο λα δνπιεχνπλ καδί ζε 

νκάδεο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ιχζεηο ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα κε σο πεξαηηέξσ απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε 

γλψζεσλ (Johnson & Johnson, 1999; Slavin, 1990). 

    ηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη επηηπγράλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαγθάζηεθαλ λα εμεηάζνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο 

κε ηελ επηδίσμε φηη ε γλψζε, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζεηηθέο ζηάζεηο κπνξνχλ λα βειηηζηνπνηεζνχλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ απέδεημαλ φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηεξάζηηα νθέιε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

καζεκάησλ (Bossert, 1989;Van Wyk, 2010). 

Ση είλαη ε πλεξγαηηθή Μάζεζε; 

    Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε  είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη γφληκεο πεξηνρέο ηεο 

ζεσξίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ίδηα ε θξάζε 

«ζπλεξγαηηθή κάζεζε», ζπλδπάδεη ηηο θνηλσληθέο αιιά θαη κεκνλσκέλεο δηαδηθαζίεο. Ο 

mailto:aandreo@sch.gr
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φξνο «κάζεζε» γεληθά αλαθέξεηαη ζηηο αηνκηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα 

άηνκα απμάλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο. Ζ «ζπλεξγαηηθή» πηπρή απφ 

ηελ άιιε, επεθηείλεη ηε κάζεζε ζε νκάδεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

    Αξθεηνί νξηζκνί ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο έρνπλ δηαηππσζεί αιιά απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξέσο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ην κνληέιν ησλ Johnson & Johnson 

(1999), φπνπ ν φξνο «ζπλεξγαηηθή κάζεζε» αλαθέξεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηοςρ μαθηηέρ να επγάζονηαι 

με αλληλεπίδπαζη και αλληλεξάπηηζη μέζα ζε μικπέρ, ανομοιογενείρ, ιζομελείρ 

ομάδερ με ζκοπό ηην επίηεςξη πποζωπικών αλλά και  κοινών εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ππφ 

ζπλζήθεο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία.  

1. αθή ζεηηθή αιιειεμάξηεζε. 

2. εκαληηθή, πξφζσπν κε πξφζσπν (face-to-face), πξνσζεηηθή αιιειεπίδξαζε. 

3. αθή αληίιεςε ηεο αηνκηθήο επζχλεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο θαη 

αηνκηθή ινγνδνζία. 

4. Καηάιιειε ρξήζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

5. Γηαδηθαζία έιεγρνπ ηεο πξνφδνπ ηεο νκάδαο θαη επεμεξγαζίαο ηεο ηξέρνπζαο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο κειινληηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο. 

   Μηα ζπλεξγαηηθή ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ ζρέδην δξάζεο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο, ηηο κεζφδνπο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

ηερληθέο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο (Jacobs et al., 2004). 

   Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη δείμεη φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε εληζρχεη ηα ζρνιηθά 

επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ (Cohen, 1994; Dillenbourg, 1999; Johnson & Johnson, 1999; 

Slavin, 1990). Δπίζεο απνδείρζεθε φηη φρη κφλν ελδπλακψλεη ηα απνηειέζκαηα κάζεζεο 

αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο θαη παξαθηλεηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο, ηε θηιία, απμάλεη ηελ απηφ-εθηίκεζε ησλ καζεηψλ, παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο 

λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, δεκηνπξγεί επράξηζην 

θιίκα ζηελ ηάμε, δηδάζθεη ηνπο καζεηέο λα είλαη θνηλσληθνί, λα αθνχλ ηνπο άιινπο θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη (Slavin, 1990). Θα κπνξνχζε θαλείο λα αλαξσηεζεί γηαηί απηφ ην είδνο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ. Ίζσο, επεηδή βαζίδεηαη ζηε 

Γλσζηηθή ςπρνινγία φπνπ επηθξαηεί ε πεπνίζεζε φηη ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη θαη 

απνθηάηαη κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ κε ην πεξηβάιινλ (Vygotsky, 1978). Οη γλσζηηθνί 

ζεσξεηηθνί (π.ρ. Vygotsky, 1978) ηνλίδνπλ φηη  ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ πξνσζεί ηελ 

αλάπηπμε, ηελ αληίιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ελψ ππάξρεη κηα απμαλφκελε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη, λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα, λα ελζσκαηψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

(Slavin, 1995). Ζ επξεία ρξήζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο νθείιεηαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο. Οη πην ζεκαληηθνί είλαη φηη  βαζίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηε ζεσξία, είλαη 

επηθπξσκέλε απφ ηελ έξεπλα,  ζπγθεθξηκελνπνηεί  ζαθείο δηαδηθαζίεο πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα θαη 

καζαίλνπλ θαη πην απνηειεζκαηηθά, εκπιέθνληαη ζην αληηθείκελν κάζεζεο θαη  έρνπλ 

ρακειφηεξα πνζνζηά ηξηβήο ( Johnson et al., 2000; Bartlett, 2006 ). 

Ζ θχζε, ν ζθνπφο θαη ε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ. 

   Σα νηθνλνκηθά καζήκαηα ελψ θαίλεηαη πσο δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο γηα λα 

κειεηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο θαη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ θαηαλφεζή ηνπο, παξνπζηάδνπλ 

ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλδπαζκνχ γλψζεσλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ 
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πεξηερνκέλσλ φπσο καζεκαηηθψλ, θνηλσληνινγίαο, ηζηνξίαο αθφκε θαη πνιηηηθήο (Nelson, 

1997). Σα νηθνλνκηθά είλαη έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο γχξσ απφ 

ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα θαη ν γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη σο νηθνλνκνιφγνη, ηξφπνο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη 

λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπζηαηηθά ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη φηαλ απηά ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Οπφηε ζεκαληηθφ είλαη ηα καζήκαηα λα 

παξέρνπλ απηνλνκία κάζεζεο πνπ λα ηε ραξαθηεξίδεη ε ακεξνιεςία, ε θξηηηθή ζθέςε, ε 

αλεμαξηεζία θηλήζεσλ, ε ιήςε έγθαηξσλ απνθάζεσλ αιιά θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ 

θφζκν ησλ ηδεψλ (Banaszak, 1987; Lim, 2003). Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επηζήκαλζε ηνπ John Maynard Keynes (1922, CW 12, ζει. 151) θαηά ηελ νπνία: «ε 

ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ δελ παξέρεη έλα ζψκα θαζηεξσκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ άκεζα 

εθαξκφζηκσλ ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν κάιινλ παξά έλα δφγκα, 

έλα λνεηηθφ εξγαιείν, κία ηερληθή ηεο ζθέςεο, ε νπνία βνεζά ηνλ θάηνρφ ηεο λα νδεγεζεί 

ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα», πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο/ 

ηερληθήο γηα ηελ εξκελεία θαη θπξίσο ηε δηδαζθαιία ησλ νηθνλνκηθψλ. 

ην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα κελ έρεη δνζεί ε αλάινγε ζεκαζία 

γηα ηελ αμία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Becker et al., 1991). Παξ' φια απηά, ε 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνθάιπςε ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε λα 

βειηησζεί ε θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ψζηε νη καζεηέο ελεξγά θαη ζπλεξγαηηθά λα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο (Becker & Watts, 1998; 2001; Johnston et al., 2001). Παξά ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

έθθιεζε ηνπ Becker (1997) ζηνπο αθαδεκατθνχο νηθνλνκνιφγνπο λα μεθχγνπλ απφ ηηο 

δηαιέμεηο θαη λα ζηξαθνχλ πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ε επηινγή ηεο 

κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζε καζήκαηα νηθνλνκίαο απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  παξέκεηλε ‗ε 

θηκσιία θαη ε νκηιία‘ (chalk and talk) (Watts & Becker 2008, ζ. 285).  

Μηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, σο ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο ζηα  

Οηθνλνκηθά είλαη απαξαίηεηε δηφηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, σο κία δξαζηηθή νπζία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εληζρχεη ηε βέιηηζηε κάζεζε. Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζηα Οηθνλνκηθά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα: 

 Πξνθαιεί  ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζην αληηθείκελν. 

 Πξνσζεί ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο δεζκψλ κεηαμχ ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη ηνπ 

λένπ ζέκαηνο κε ηξφπνπο πνπ είλαη απνδνηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί. 

 Δλζαξξχλεη κηα θξηηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξνο ην ζέκα. 

 Πξνσζεί κηα δηαδηθαζία επέθηαζεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζ' απηφ. 

 Αλαπηχζζεη θαη λα πξνσζεί ηε δηεμνδηθφηεηα, ηελ επηαμία θαζψο θαη, ηελ αθξίβεηα ζην 

πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο  (Blythe-Lord, 1991; Burger, 1991; Ellington, 1985). 

Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία κάζεζεο πξνβιέπεη ζην ζεσξεηηθφ 

ηεο πιαίζην φηη νη ελλνηνινγηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαηαζθεπάδνληαη, 

δηακνξθψλνληαη θαη  αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε 

άιινπο αλζξψπνπο (Jadallah, 2000). Χο εθ ηνχηνπ, ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ε 

κάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, σο θνηλσληθή επηζηήκε, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

ρξήζεο κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθή θνλζηξνπθηηβηζηηθή παξάδνζε θαη νη 

κέζνδνη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη απφιπηα ζπκβαηνί κε απηή ηε  ζεσξία. 

Δπηιέγνληαο κηα κνξθή πλεξγαηηθήο Μάζεζεο 

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη "κία απφ ηηο πην θαιά κειεηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο" (Slavin 1990,ζει. 52), ιφγσ  ησλ πνιιψλ κνξθψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη, είηε 
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γξήγνξεο θαη άηππεο κνξθέο είηε κνξθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ νιφθιεξεο δηαδηθαζίεο. Έλα 

ζεκαληηθφ βήκα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηεο είλαη φηη δεηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα εληνπίζνπλ θαη 'αξράο ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο (δεμηφηεηεο) θαη ησλ ζηφρσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ ζα 

επηηχρνπλ θαιχηεξα ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ  κε ην πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζεί ή κε ην καζεζηαθφ ζηφρν πνπ 

ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί. 

Ζ  έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο κεζφδνπο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο μεθίλεζε ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Johnson & Johnson, 1999; Slavin, 1990) θαη απφ ηφηε πνιιέο 

κνξθέο έρνπλ εξεπλεζεί, αλαπηπρζεί θαη  εθαξκνζηεί. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

εληαία, θαζνιηθή κέζνδνο ίζσο νη θαιχηεξα αμηνινγεκέλεο θαη πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη είλαη νη εμήο: 

 Οκάδεο Μάζεζεο ( Student Team Learning).  

 Γηαξζξσηηθέο Πξνζεγγίζεηο ( Structural Approaches).   

 Jigsaw (πάδι).  

 Οκάδεο Έξεπλαο (Group Investigation).   

 Μαζαίλνληαο καδί ( Learning Together ).  

Απηέο νη κέζνδνη πνηθίιινπλ απφ εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή ησλ πιαηζίσλ 

πνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

ζπλεξγαηηθφ κάζεκα. ε απηή ηελ εξγαζία επηιέρζεθε  κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

κεζφδνπ Jigsaw κε έλα παξάδεηγκα  πνπ ζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο  κάζεζεο κηαο ελφηεηαο, 

ελφο νηθνλνκηθνχ καζήκαηνο.  

Σν δηδαθηηθφ κνληέιν ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο  Jigsaw (παδι) 

Μία απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο είλαη ε κέζνδνο 

Jigsaw. ηαλ αξρηθά αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Elliot Aronson θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, 

επηδίσμε λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζην ζρνιείν. Σν πξφβιεκα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ καχξσλ θαη ιεπθψλ καζεηψλ ιχζεθε κέζσ ηεο ηερληθήο 

ηνπ  Jigsaw κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ  καζεηψλ ζε κηθξέο εηεξνγελείο νκάδεο θαη ηελ 

αλάζεζε θαζεθφλησλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα απαηηείηαη λα ζπκβάινπλ αηνκηθά ζηηο 

νκάδεο κε κηα αθξαία αιιειεμάξηεζε (Abrami et al., 1995; Kagan, 1997). 

Σν Jigsaw είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε κάζεζε. Με απηή 

ηελ ηερληθή νη καζεηέο καζαίλνπλ πνιχ γξήγνξα, κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο κε άιιεο 

νκάδεο, ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο αθξφαζεο θαη είλαη αηνκηθά ππφινγνη γηα ηε κάζεζή 

ηνπο. Ζ ηερληθή απαηηεί θάζε καζεηήο λα κνηξαζηεί ηε γλψζε κε ηελ νκάδα θαη νη 

καζεηέο ζε θάζε νκάδα πξέπεη λα αηζζάλoληαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηηπρία ησλ άιισλ 

κειψλ. ινη νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο, θάζε θαηαξηηδφκελνο ζηελ νκάδα 

γίλεηαη έλαο εκπεηξνγλψκνλαο γηα ην ζέκα πνπ αλαιακβάλεη λα κειεηήζεη θαη ζπκβάιιεη 

βνεζψληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο θαηαλνψληαο φηη ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε είλαη 

απαξαίηεηε. Σν φλνκα παδι (jigsaw) απεηθνλίδεη κηα αιιεγνξία πνπ ζεκαίλεη φηη 

βάδνληαο φια ηα θνκκάηηα ελφο παδι καδί  κπνξoχκε λα δνχκε νιφθιεξε ηελ εηθφλα. Έλα 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη νη αηνκηθνί βαζκνί ησλ καζεηψλ 

εμαξηψληαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ θάζε κέινπο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη βξαβείν 

νκάδαο γηα ηελ επηηπρία αιιά ηα κέιε ηεο νκάδαο, ν θάζε καζεηήο είλαη πξνζσπηθά 

ππεχζπλνο γηα ηε κειέηε νιφθιεξνπ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (Knight & 

Bohlmeyer, 1990). Σα βαζηθά  ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο Jigsaw είλαη ηα εμήο:  
 Αληιεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο απφ ηελ  ελεξγφ εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Xξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηε δηδαζθαιία γεγνλφησλ, ελλνηψλ, δεμηνηήησλ θαη 

«νξγαλσκέλσλ ζσκάησλ γλψζεο».  
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 Οη εθπαηδεπφκελνη γίλνληαη εηδηθνί (mastery) ζε έλα ππνζχλνιν ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηνχλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηδάζθνπλ ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

 Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έλλνηα «task specialization» (εμεηδίθεπζε ζην ζέκα/δηεξγαζία) 

(Eggen & Kauchak, 2001). 

Αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ jigsaw 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνζέγγηζε Jigsaw  κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επειημία ζε φια 

ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο, έρεη ηέζζεξα ζεκαληηθά ζηάδηα ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο (Clarke, 

1999): 

 Δηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο  

Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηνπο καζεηέο ζε εηεξνγελείο αξρηθέο νκάδεο (νκάδεο jigsaw, 4-5 

αηφκσλ). ηε ζπλέρεηα, απηφο / ή εηζάγεη ην ζέκα (ην ρσξίδεη ζε ππνζέκαηα ηφζα, φζεο νη νκάδεο) 

θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ ζέκαηνο πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα δεκηνπξγήζεη 

ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ζηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο επηιέγνπλ ην ππφζεκα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη ν θάζε καζεηήο ζα γίλεη «εηδηθφο» (expert) ζε 

απηφ πνπ επέιεμε θαη νξίδεη απφ έλαλ αξρεγφ (καζεηή) ζε θάζε νκάδα ν νπνίνο ζπληνλίδεη ηελ 

φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία  (αλαζέηνληαο εξγαζίεο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, επηβιέπνληαο ηηο  

πξνζπάζεηέο ηνπο, επηιχνληαο ηπρφλ απνξίεο θαη ζπγθξνχζεηο). ην ηέινο ηνπο εμεγεί ηηο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 

 Δζηηαζκέλε εμεξεχλεζε 

Ζ θάζε νκάδα νξγαλψλεηαη ψζηε ην θάζε κέινο λα κειεηήζεη εηδηθεπκέλα ην αληηθείκελν ηνπ 

ππνζέκαηνο πνπ αλέιαβε. Οη νκάδεο δηεξεπλνχλ ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα  

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαη αλαπηχζζνπλ εηδηθέο γλψζεηο πάλσ ζε 

απηά. ε απηφ ην ζηάδην, ν εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο επηηξέπνληάο ηνπο λα 

ζθέθηνληαη ειεχζεξα. Οη «εηδηθνί» ηνπ ίδηνπ ππνζέκαηνο ζπζθέπηνληαη  γηα ζχγθξηζε  ησλ 

ζεκεηψζεψλ ηνπο, αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο κε ζθνπφ ηελ εκβάζπλζε ηνπ 

ζέκαηνο.  

 

 Τπνβνιή εθζέζεσλ θαη αλαδηακφξθσζε  

Οη καζεηέο –εηδηθνί επηζηξέθνπλ ζηηο αξρηθέο ηνπο νκάδεο (νκάδεο jigsaw) γηα λα 

δηδάμνπλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο ην ζέκα πνπ εηδηθεπκέλα εξεχλεζαλ θαη αλέιπζαλ 

αιιά παξάιιεια λα δηδαρζνχλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δλζαξξχλνληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη αιιειεπίδξαζε.  Έηζη, νη καζεηέο αξρίδνπλ λα 

θαηαλννχλ ην ζέκα ζην ζχλνιφ ηνπ δεδνκέλνπ φηη θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

 Οινθιήξσζε θαη αμηνιφγεζε 

Ζ ηάμε ζπγθεληξψλεηαη, ζπλδέεη ηα δηάθνξα θνκκάηηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο νκάδεο 

Jigsaw, αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη, απνηηκάηαη ε εκπεηξία ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο αμηνινγνχληαη ζε αηνκηθφ πιένλ επίπεδν θαη αλαγλσξίδεηαη ε απφδνζε 

ηεο νκάδαο ζπλνιηθά. 

Ζ ηερληθή Jigsaw  κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ δηδαθηηθφ ξφιν ζηε δηδαζθαιία 

ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην θχξην ζέκα "Μηθξν-νηθνλνκία» θαη ηα 

δηάθνξα δεπηεξεχνληα ζέκαηα κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ σο αθνινχζσο ζε κηα Jigsaw 

εξγαζία (Van Wyk, 2007): 
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Δπίινγνο 

ήκεξα  νη εθπαηδεπηηθνί  δνπλ ζε έλα κεηαβαιιφκελν θφζκν πνπ απαηηεί ηελ αιιαγή 

θαη ζηνλ  ηξφπν εθπαίδεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία. Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ππήξμε κηα ζπλερήο 

αλεζπρία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πνιιά ρξφληα θαη ε αληίζηαζε ζηε ρξήζε 

θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαζθαιία απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ  δελ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ άιισλ εηδηθνηήησλ. Παξά ην γεγνλφο 

φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, νη εθπαηδεπηηθνί εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ φηη δηάθνξεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηα Οηθνλνκηθά πξνζθέξνπλ ηα κέζα ζε θάζε  

εθπαηδεπηηθφ γηα λα απμήζεη  ην  ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε ( Becker & Watts, 2001). 

Δηδηθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο  νη καζεηέο λα 

καζαίλνπλ πψο λα ζπγθεληξψλνπλ  ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο κεηαηξέπνπλ ζε 

«εκπνξεχζηκε» γλψζε. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνη 
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γηα λα δηαπηζηψλνπλ  πξνβιήκαηα θαη λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζε απηά κε ηε βνήζεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο θαη θαηλνηφκνπ ζθέςεο ζε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη επηηπγράλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμεηάδνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο κε ζθνπφ ηελ επηδίσμε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο κάζεζεο ζε έλα νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ηέηνην πεξηβάιινλ γηα 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη καζεηέο σο «εξγάηεο» λα κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή σο ζηξαηεγηθή 

δηδαζθαιίαο ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ απνηειεζκάησλ γηα ηα νηθνλνκηθά καζήκαηα: 
 Αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο δηα βίνπ κάζεζεο. 
 Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή. 
 Δθαξκνγή, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο.        
 Δθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ππνινγηζκνχ. 
 Γεκηνπξγία εξεπλψλ θαη ελεξγή ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  
 Πξνψζεζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο επηαμίαο θαη ηεο πιεξφηεηαο (Bisschoff et al.,1992). 

Οινθιεξψλνληαο, νθείινπκε  λα ηνλίζνπκε φηη ε ρξήζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν γηα ηα αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ίδηα ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο αιιά επίζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αηφκσλ 

ζε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ αλζξψπνπο ηθαλνχο λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο (Santoro et al., 

1999). 
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Πεξίιεςε 

Η ιδιαύτερη μαθηςιακό και παιδαγωγικό ςημαςύα τησ φυςικόσ αγωγόσ μασ κϋντριςε 
το ενδιαφϋρον και μασ οδόγηςε να αςχοληθοϑμε ενδελεχώσ με το αντικεύμενο αυτϐ 
με ϋναν ιδιαύτερο τρϐπο. υνδυϊζοντασ την εκπαύδευςη μαθητών του 
επαγγελματικοϑ λυκεύου με τη φυςικό αγωγό για παιδιϊ παρατηρόςαμε, 
ερευνόςαμε και καταλόξαμε ςτη διατϑπωςη των δικών μασ ςυμπεραςμϊτων. τϐχοσ 
μασ όταν η διδαςκαλύα τελειϐφοιτων μαθητών προςχολικόσ ηλικύασ ςτον τομϋα τησ 
φυςικόσ αγωγόσ και ςυγκεκριμϋνα του αθλόματοσ πετϊνκ. Ϊνα ϊθλημα που μετρϊει 
όδη πολλϋσ δεκαετύεσ ζωόσ και παραμϋνει ακϐμη και ςόμερα τϐςο ςϑγχρονο, αν και 
ϐχι τϐςο δημοφιλϋσ, μασ ώθηςε να το ερευνόςουμε, να το γνωρύςουμε ςε βϊθοσ και 
να επινοόςουμε τρϐπουσ ϋνταξόσ του ςτην ςχολικό τϊξη ακϐμη κι απϐ την 
προςχολικό ηλικύα με ςκοπϐ να αξιοποιόςουμε το εϑροσ των πλεονεκτημϊτων που 
μπορεύ να επιφϋρει ςτην ολϐπλευρη ανϊπτυξη του ατϐμου. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: pétanque, εκπαύδευςη, διδαςκαλύα 

 

Δηζαγσγή 

Με δεδομϋνη τη μαθηςιακό και παιδαγωγικό τησ ςημαςύα, η φυςικό αγωγό, 
διαδραματύζει καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην επιτυχύα των εκπαιδευτικών ςτϐχων κϊθε βαθμύδασ 
εκπαύδευςησ. Η φυςικό αγωγό, ϐπωσ ϊλλωςτε ορύζεται και ςτο ϑνταγμα τησ Ελλϊδοσ 
(ϑνταγμα Ελλϊδοσ, Ωρθρο 16, παρ. 2), εύναι ςυςτατικϐ τησ δομόσ του ςχολεύου και τησ 
ελληνικόσ παιδεύασ η οπούα αποτελεύ βαςικό αποςτολό του Κρϊτουσ. Ϊχει ςκοπϐ την ηθικό, 
πνευματικό, επαγγελματικό και φυςικό αγωγό των Ελλόνων. Ϊχοντασ οδηγϐ μασ τα 
παραπϊνω και με την ιδιϐτητϊ μασ ωσ εκπαιδευτικού, αποφαςύςαμε -ςυνταιριϊζοντασ τον 
αθλητιςμϐ με τη εκπαύδευςη παιδαγωγών προςχολικόσ ηλικύασ- να εξετϊςουμε ςε βϊθοσ 
τον τρϐπο με τον οπούο τα παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ μποροϑν αβύαςτα να ϋρθουν ςε 
επαφό με τον αθλητιςμϐ και να βοηθηθοϑν ςτην ολϐπλευρη ανϊπτυξό τουσ.  

Παρϊλληλα, παρουςιϊζουμε και προτεύνουμε ϋνα μοντϋλο διδαςκαλύασ που αφορϊ 
εκπαιδευϐμενουσ παιδαγωγοϑσ προςχολικόσ ηλικύασ, προκειμϋνου να επιτϑχουν να 
εφαρμϐζουν προγρϊμματα ςωματικόσ ϊθληςησ ςε παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ.  

mailto:xpenny@hotmail.com
mailto:stathis212121@hotmail.com
mailto:psathopouloukonstantina@gmail.com
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, παρουςιϊζουμε, ϋναν ολοκληρωμϋνο κϑκλο μαθημϊτων για μαθητϋσ 
επαγγελματικών λυκεύων που ςτοχεϑουν ςτην απϐκτηςη τησ ειδικϐτητασ των βρεφοκϐμων-
παιδαγωγών προςχολικόσ ηλικύασ.  

Επιπλϋον, παραθϋτουμε τα αποτελϋςματα των δικών μασ πειραμϊτων-εφαρμογών, ϐπωσ 
αυτϊ προϋκυψαν απϐ μελϋτεσ που εύχαν θϋμα την εφαρμογό του περιεχομϋνου των 
μαθημϊτων αυτών ςε παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. 

Προςδιορύζοντασ την ςωματικό ϊςκηςη 

Αν επιχειροϑςαμε να δώςουμε ϋναν ςϑντομο οριςμϐ για την ϊςκηςη, ωσ μύα μορφό 
φυςικόσ δραςτηριϐτητασ, θα λϋγαμε ϐτι πρϐκειται για «μύα ςχεδιαςμϋνη, δομημϋνη και 
επαναλαμβανϐμενη ςωματικό κύνηςη που γύνεται για να βελτιώςει ό να διατηρόςει ϋνα ό 
περιςςϐτερα ςτοιχεύα τησ φυςικόσ κατϊςταςησ.  

Η φυςικό κατϊςταςη, με την ςειρϊ τησ, εύναι μια πολυδιϊςτατη ϋννοια η οπούα ϋχει 
οριςτεύ ωσ ϋνα ςϑνολο ιδιοτότων που οι ϊνθρωποι κατϋχουν ό αποκτοϑν, ςυνδϋεται με την 
ικανϐτητϊ τουσ να εκτελοϑν μια φυςικό δραςτηριϐτητα και αποτελεύται απϐ ςτοιχεύα που 
ςυνδϋονται με τισ τεχνικϋσ δεξιϐτητεσ, την υγεύα και τη φυςιολογύα του ανθρώπινου 
οργανιςμοϑ. Οι ςχετιζϐμενεσ με τη φυςικό κατϊςταςη τεχνικϋσ δεξιϐτητεσ περιλαμβϊνουν 
την ευκινηςύα, την ιςορροπύα, τη μυώκό ςυναρμογό, την ταχϑτητα, την ιςχϑ, τον χρϐνο 
αντύδραςησ και ςυνδϋονται κυρύωσ με την αθλητικό απϐδοςη και την εκτϋλεςη κινητικών 
δεξιοτότων.» (Αμερικανικό αθλητιατρικό εταιρεύα, 2007).  

Η ϊθληςη αποτελεύ ϋναν πολϑ ςημαντικϐ παρϊγοντα για την διαβύωςη του ατϐμου και 
θα πρϋπει να ξεκινϊει απϐ την παιδικό κιϐλασ ηλικύα (Katzenbogner, 2008; Γεροδόμοσ, 2013; 
Κϋλλησ κ.ϊ., 2009). Δεν θα πρϋπει να ξεχνϊμε, ϊλλωςτε, το "ςϑνθημα" ζωόσ και πολιτιςμοϑ 
των αρχαύων Ελλόνων «νοῦσ ὑγιόσ ἐν ςώματι ὑγιεῖ». 

Ϊχοντασ ωσ ςημεύο αφετηρύασ μασ το τελευταύο, επιχειροϑμε να εξετϊςουμε τα οφϋλη 
τησ ϊςκηςησ ςτα παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ, αλλϊ, και τον τρϐπο με τον οπούο οι 
εκπαιδευϐμενοι παιδαγωγού θα αποκτόςουν τη δυνατϐτητα εκεύνη που θα τουσ επιτρϋψει 
να διδϊξουν ϐλα τα θετικϊ του αθλητιςμοϑ ςτα παιδιϊ. την ερευνϊ μασ, επιλϋξαμε να 
αςχοληθοϑμε με το πετϊνκ, ϋνα μεςογειακϐ ϊθλημα, και να εξετϊςουμε με ποιο τρϐπο 
μπορεύ αυτϐ να διδαχθεύ με διϊφορεσ παραλλαγϋσ ςε παιδιϊ, εξετϊζοντασ παρϊλληλα τα 
οφϋλη -ςωματικϊ και πνευματικϊ- που μπορεύ να επιφϋρει. 

Ιςτορικό αναδρομό και κϑρια χαρακτηριςτικϊ 

Σο πετϊνκ (ςτα γαλλικϊ pétanque) εύναι ϋνα ϊθλημα γαλλικόσ προϋλευςησ που 
χρονολογεύται μεταξϑ του 1907 και του 1910, ενώ, εμφανύζεται για πρώτη φορϊ ςτην πϐλη 
Ciotat τησ νϐτιασ Γαλλύασ. Η ονομαςύα πετϊνκ προϋρχεται απϐ τη λϋξη πετϊνκα (petanca) 
τησ οξιτανικόσ γλώςςασ και ςημαύνει πϐδια "φυτεμϋνα" ςτο ϋδαφοσ. Λϐγω των πολλών 
ομοιοτότων, θα μποροϑςαμε να κατατϊξουμε το πετϊνκ δύπλα ςτο μπϐτςια, το μπϐουλινγκ 
και το κϋρλινγκ ςτον πϊγο (Foyot, et. al., 1984; Giol, 2011). Σο πετϊνκ παύζεται με ςφαιρικϋσ, 
μεταλλικϋσ μπϊλεσ, εύτε ςε οργανωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ, εύτε ακϐμη και ςε δημϐςιουσ 
χώρουσ, πϊρκα κλπ. 

Πρϐκειται για ϋνα ϊθλημα-παιχνύδι που εύναι, ιδιαύτερα, δημοφιλϋσ ςτη μεςογειακό 
Γαλλύα και τισ γαλλϐφωνεσ αποικύεσ. Ο αριθμϐσ των χωρών που παύζεται ςόμερα το πετϊνκ 
ανϋρχεται περύπου ςτισ 52 (Giol, 2011). Σην τελευταύα 20ετύα ϋχει προταθεύ δϑο φορϋσ να 
ςυμπεριληφθεύ ωσ ϊθλημα ςτουσ Ολυμπιακοϑσ Αγώνεσ, ωςτϐςο, ο εραςιτεχνικϐσ του 
χαρακτόρασ δεν ϋχει οδηγόςει, προσ το παρϐν, ςτην επύτευξη αυτοϑ του ςτϐχου. 

Σο πετϊνκ απευθϑνεται τϐςο ςε ϊντρεσ, ϐςο και ςε γυναύκεσ ϐλων των ηλικιών και εύναι 
δυνατϐν οι ομϊδεσ να εύναι μικτϋσ, εύτε ςε ςχϋςη με το φϑλο, εύτε ςε ςχϋςη με την ηλικύα. Αν 
και το πετϊνκ ϋχει κϊνει την εμφϊνιςό του ςτην χώρα μασ εδώ και αρκετϋσ δεκαετύεσ, η 
Ελλϊδα εύναι ςόμερα η μϐνη χώρα ςτην ευρωπαώκό ϋνωςη που δεν ϋχει ομοςπονδύα. Οι 
ςϑλλογοι εύναι μϐλισ 3 και οι αςχολοϑμενοι περύπου 100. Η Κϋρκυρα, η Πρϋβεζα, η 
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Βουλιαγμϋνη, το Πϐρτο Ρϊφτη και τα Φανιϊ εύναι κϊποιεσ απϐ τισ περιοχϋσ που το πετϊνκ 
εύναι αρκετϊ διαδεδομϋνο και ϋχει πολλοϑσ φανατικοϑσ φύλουσ. 

Βαςικού κανονιςμού 

Οι κανονιςμού του πετϊνκ καθορύζονται απϐ τη Διεθνό Ομοςπονδύα του πετϊνκ και του 
παιχνιδιοϑ τησ Προβηγκύασ (International Congress of the F.I.P.J.P., 2010). την ενϐτητα 
αυτό, θα παρουςιϊςουμε ςυνοπτικϊ τουσ βαςικοϑσ κανονιςμοϑσ. 

Σο πετϊνκ εύναι ϊθλημα που μπορεύ να αποτελεύται εύτε απϐ 2 ομϊδεσ των 3 ατϐμων 
(τριπλϋτεσ), εύτε απϐ 2 ομϊδεσ των 2 ατϐμων (ντουμπλϋτεσ), εύτε απϐ 2 ομϊδεσ του 1 
ατϐμου (τετ α τετ). 

Κϊθε ομϊδα τοποθετεύται απϋναντι απϐ την ϊλλη. τισ ομϊδεσ των 3 ατϐμων κϊθε 
παύχτησ ϋχει 2 μπϊλεσ, ςτισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ των ομϊδων με 2 ό 1 ϊτομα καθϋνασ ϋχει 
απϐ 3 μπϊλεσ, ενώ, οποιαδόποτε ϊλλη φϐρμουλα εύναι απαγορευμϋνη. 

Σο πετϊνκ παύζεται με μπϊλεσ μεταλλικϋσ που ϋχουν διϊμετρο απϐ 7,05cm ωσ 8cm και 
ζυγύζουν μεταξϑ 650gr και 800gr.  

Σο παιχνύδι ξεκινϊει με κλόρωςη κατϊ την οπούα καθορύζεται ποια ομϊδα θα ξεκινόςει 
πρώτη. Η ομϊδα που κερδύζει ςτην κλόρωςη ξεκινϊει το παιχνύδι με την επιλογό του ςημεύου 
ρύψησ, χαρϊςςοντασ ςτο ϋδαφοσ ϋναν κϑκλο, τϋτοιο που τα πϐδια ϐλων των παικτών να 
μποροϑν εξ’ ολοκλόρου να πατοϑν. Σα πϐδια των παικτών πρϋπει να βρύςκονται 
οπωςδόποτε μϋςα ςτον κϑκλο ρύψησ και να μην πατϊνε πϊνω του. Οι παύκτεσ δε θα πρϋπει 
να εγκαταλεύψουν τον κϑκλο παρϊ μϐνο ϐταν η μπϊλα ακουμπόςει ςτο ϋδαφοσ και κανϋνα 
ϊλλο μϋροσ του ςώματοσ τουσ δε θα πρϋπει να ακουμπϊ το ϋδαφοσ εκτϐσ κϑκλου. Μετϊ τον 
καθοριςμϐ του ςημεύου ρύψησ, η ύδια ομϊδα αναλαμβϊνει να ρύξει το ξϑλινο μπαλϊκι-ςτϐχοσ 
(που καλεύται jack) ςε απϐςταςη, που καθορύζεται ανϊλογα με το φϑλο και την ηλικύα των 
παικτών, απϐ το ςημεύο ρύψησ και ξεκινϊει το παιχνύδι κϊνοντασ την πρώτη βολό με τη ρύψη 
τησ μεταλλικόσ μπϊλασ. 

κοπόσ του παιχνιδιού 

Ο ςκοπϐσ του παιχνιδιοϑ εύναι οι μεταλλικϋσ μπϊλεσ να ϋρθουν ϐςο το δυνατϐν πιο κοντϊ 
ςτο μπαλϊκι-ςτϐχοσ, ώςτε η κϊθε ομϊδα να ςυγκεντρώςει το μεγαλϑτερο αποτϋλεςμα 
πϐντων. 

Πόντοι και μϋτρημα 

Για το μϋτρημα των πϐντων, η ομϊδα που ϋπαιξε τελευταύα ξεκινϊει να μετρϊει τουσ 
πϐντουσ του παιχνιδιοϑ. Η ομϊδα που ϋχει φϋρει την μεταλλικό μπϊλα πιο κοντϊ ςτην 
ξϑλινη μπϊλα-ςτϐχοσ εύναι αυτό που κερδύζει τον γϑρο -ςύγουρα παύρνοντασ τουλϊχιςτον 
ϋναν πϐντο. Απϐ εκεύ και πϋρα, ελϋγχει αν και κϊποια ϊλλη απϐ τισ μπϊλεσ τησ βρύςκεται ςε 
καλϑτερη θϋςη ςε ςχϋςη με την κοντινϐτερη μπϊλα του αντιπϊλου. Για κϊθε μύα τϋτοια 
μπϊλα, προςτύθεται ϋνασ ακϐμη πϐντοσ. ε κϊθε γϑρο, μϐνο μύα ομϊδα μπορεύ να πϊρει 
πϐντουσ. 

Εγκαταςτϊςεισ  

Σο πετϊνκ παύζεται ςε ϐλα τα γόπεδα. Ψςτϐςο, ϑςτερα απϐ απϐφαςη τησ οργανωτικόσ 
επιτροπόσ ό του διαιτητό, οι ομϊδεσ μποροϑν να αγωνιςτοϑν ςε ςυγκεκριμϋνο γόπεδο. ε 
αυτό την περύπτωςη και ςε ϐ,τι αφορϊ διεθνεύσ διαγωνιςμοϑσ και εθνικϊ πρωταθλόματα, οι 
διαςτϊςεισ του γηπϋδου πρϋπει να εύναι 4m πλϊτοσ και 15m μόκοσ. 

Η διδαςκαλύα τησ ςωματικόσ ϊθληςησ για παιδιϊ ςε μαθητϋσ επαγγελματικοϑ λυκεύου 
ήπωσ αναφϋραμε όδη απϐ την πρώτη ενϐτητα, ςκοπϐσ τησ ειςόγηςόσ μασ εύναι να 

παρουςιϊςουμε μεταξϑ ϊλλων ϋναν ολοκληρωμϋνο κϑκλο μαθημϊτων για μαθητϋσ 
επαγγελματικοϑ λυκεύου με περιεχϐμενο τη διδαςκαλύα τησ ςωματικόσ ϊθληςησ, ςε παιδιϊ, 
μϋςω του αθλόματοσ πετϊνκ. Σο μϊθημα θα περιλαμβϊνει τϐςο θεωρητικϐ ϐςο και 
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πρακτικϐ κομμϊτι, ενώ, προσ τα τελευταύα μαθόματα οι μαθητϋσ θα κληθοϑν να 
εφαρμϐςουν ςτην πρακτικό ϊςκηςη, που θα πραγματοποιόςουν, τα ϐςα διδϊχτηκαν. Η 
βιωματικό διδαςκαλύα εννοιών εύναι μια εναλλακτικό τεχνικό διδαςκαλύασ η οπούα ϋχει 
χρηςιμοποιηθεύ για εκπαιδευτικοϑσ λϐγουσ, απϐ την αρχαιϐτητα μϋχρι και ςόμερα, για τη 
διδαςκαλύα ενϐσ πλόθουσ γνωςτικών θεμϊτων (Gay & Hanley, 1999). Ϊτςι, ςτα πρώτα 
μαθόματα, οι μαθητϋσ, αφοϑ γνωρύςουν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ϊςκηςησ, τησ φυςικόσ 
αγωγόσ και του αθλητιςμοϑ γενικϐτερα, θα ϋρθουν ςε επαφό με το γαλλικϐ πετϊνκ, θα 
γνωρύςουν το ϊθλημα, θα μελετόςουν τουσ κανϐνεσ του και θα ϋχουν πρϐςβαςη ςε 
οπτικοακουςτικϐ υλικϐ για καλϑτερη κατανϐηςη των τελευταύων. την ςυνϋχεια, ωσ 
εκπαιδευϐμενοι παιδαγωγού προςχολικόσ ηλικύεσ θα κληθοϑν να καταγρϊψουν τισ απϐψεισ 
τουσ για το πώσ μποροϑν να τροποποιηθοϑν οι κανονιςμού, ώςτε το ϊθλημα να εύναι 
προςιτϐ και εφαρμϐςιμο ςε παιδιϊ. Οι απϐψεισ θα καταγραφοϑν και θα ςυζητηθοϑν 
λεπτομερώσ με ςκοπϐ την καλϑτερη και πιο ολοκληρωμϋνη ϊποψη διδαςκαλύασ του πετϊνκ. 
Ϊπειτα, οι μαθητϋσ θα ϋχουν τη δυνατϐτητα να εφαρμϐςουν το μοντϋλο αυτϐ κϊνοντασ 
κϊποιεσ ώρεσ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςε παιδικοϑσ ςταθμοϑσ. Ψςτϐςο, ο κϊθε μαθητόσ θα εύναι 
ελεϑθεροσ να διατηρόςει και τισ δικϋσ του προτϊςεισ αποκλύνοντασ, ουςιαςτικϊ, απϐ το 
τελικϐ μοντϋλο διδαςκαλύασ που θα ϋχει οριςθεύ ςτην ςχολικό τϊξη. Μετϊ το πϋρασ τησ 
πρακτικόσ ϊςκηςησ, οι μαθητϋσ θα ςυμπληρώςουν ϋνα ερωτηματολϐγιο και θα 
καταγρϊψουν τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με τα αποτελϋςματα που οι ύδιοι εξόγαγαν. 
Κλεύνοντασ τον κϑκλο μαθημϊτων, ο εκπαιδευτικϐσ θα αναφϋρει ςυγκεντρωτικϊ τισ 
τροποποιόςεισ που οι ύδιοι οι μαθητϋσ πρϐτειναν και θα προτεύνει με την ςειρϊ του και 
επιπλϋον τροποποιόςεισ, που πιθανϐν να μην ϋχουν ςκεφτεύ οι μαθητϋσ βϊςει τησ εμπειρύασ 
του και των παιδαγωγικών του γνώςεων.  

Ενδεικτικϊ παραθϋτουμε παρακϊτω το πρϐγραμμα που ακολουθόθηκε ςε παιδιϊ 
προςχολικόσ ηλικύασ ςτα πλαύςια του μαθόματοσ δημιουργικόσ απαςχϐληςησ κατϊ το 
ςχολικϐ ϋτοσ 2012-2013 και 2014-2015. 

ε πρώτο ςτϊδιο, ϋγινε γνωριμύα με το ϊθλημα, τον εξοπλιςμϐ και τουσ βαςικοϑσ κανϐνεσ 
του. τα πλαύςια τησ γνωριμύασ αυτόσ, η θεωρύα ςυνδυϊςτηκε με βολϋσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο 
ςημεύο και ακολοϑθηςαν πολλϋσ επαναλόψεισ τησ ϊςκηςησ. το τϋλοσ, ακολοϑθηςε παιχνύδι. 
ε δεϑτερο ςτϊδιο, τα παιδιϊ ϋμαθαν να κϊνουν βολϋσ απϐ διϊφορεσ αποςτϊςεισ με ςκοπϐ 
τον καλϑτερο και πιο ακριβό ϋλεγχο τησ δϑναμόσ τουσ. ιγϊ-ςιγϊ, παρακινόςαμε τα παιδιϊ 
ςε ϋναν πιο ορθολογικϐ τρϐπο ρύψησ. ε τρύτο ςτϊδιο, αφοϑ οριοθετόςαμε ϋναν μικρϐτερο 
ςτϐχο, ακολοϑθηςε εξϊςκηςη και παρακινόςαμε τα παιδιϊ να ςτοχεϑςουν πιο κοντϊ ςτο 
μπαλϊκι-ςτϐχοσ, ό/ και να χτυπόςουν και μπϊλα αντιπϊλου προςθϋτοντασ, ϋτςι, νϋο 
ενδιαφϋρον ςτο παιχνύδι τουσ. Σϋλοσ, κϊναμε ειςαγωγό ςε ςτρατηγικϋσ του παιχνιδιοϑ και 
ςε κϊποιουσ επιπλϋον κανϐνεσ.  

Σροποπούηςη του εξοπλιςμοϑ και απλοπούηςη των κανονιςμών για τα παιδιϊ 

ήπωσ προαναφϋρθηκε, το πετϊνκ δεν γνωρύζει ϐρια και περιοριςμοϑσ. Εύναι προςιτϐ ςε 
ϐλεσ τισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ και ςτα δϑο φϑλα. την περύπτωςό μασ, αςχοληθόκαμε με την 
εκμϊθηςη του πετϊνκ ςε παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. Σο παραπϊνω μασ υποχρϋωςε να 
προβοϑμε ςε κϊποιεσ τροποποιόςεισ και ςε απλοϑςτευςη κϊποιων κανϐνων. την ενϐτητα 
αυτό, θα καταγρϊψουμε, λοιπϐν, τισ αλλαγϋσ που πραγματοποιόςαμε ςτο πειραματικϐ 
μοντϋλο που οι ύδιοι δοκιμϊςαμε ςτην τϊξη με παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ (που αναφϋραμε 
μϐλισ παραπϊνω) και θα αναφϋρουμε τα ςυμπερϊςματϊ μασ. 

Αρχικϊ, αντικαταςτόςαμε τον κϑκλο ρύψησ με μια ευθεύα γραμμό ςτην αρχό του γηπϋδου, 
το οπούο δύνει τη δυνατϐτητα ρύψησ με μεγαλϑτερο εϑροσ κύνηςησ χωρύσ να καταλϑει τον 
κανϐνα που ορύζει ϐτι πρϋπει να υπϊρχει ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςημεύο ρύψησ. ε αυτό του τη 
μορφό, οι κανϐνεσ του πετϊνκ δύνουν τη δυνατϐτητα ςτουσ παύκτεσ-παιδιϊ να πϊρουν φϐρα 
αλλϊ και να μην πατοϑν και τα δϑο τουσ πϐδια ςτο ϋδαφοσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ρύψησ. 
Επιπλϋον, η βολό δεν ακυρώνεται εϊν ο παύκτησ-παιδύ περϊςει το ςημεύο ρύψησ μετϊ τη 
βολό και προτοϑ η μπϊλα ακουμπόςει ςτο ϋδαφοσ. Παρϊλληλα, το ςκορ νύκησ καθορύζεται 
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με βϊςη την ηλικύα των παιδιών ώςτε αυτϊ να μποροϑν να ανταπεξϋλθουν και να μην 
εξαντλοϑνται. Σϋλοσ, η μϋτρηςη των πϐντων νύκησ γύνεται πιο απλό. υγκεκριμϋνα, ςτο 
πετϊνκ για παιδιϊ, ϐποια ομϊδα φϋρει τη μπϊλα τησ πιο κοντϊ ςτην ξϑλινη μπϊλα-ςτϐχοσ 
κερδύζει τον πϐντο νύκησ και προχωρϊμε ςτον επϐμενο γϑρο, χωρύσ να προςμετρηθοϑν κι 
ϊλλοι πϐντοι απϐ μπϊλεσ που θα βρύςκονται κοντϊ ςτον ςτϐχο ςε ςχϋςη με τισ μπϊλεσ του 
αντιπϊλου. 

Εκτϐσ, ϐμωσ, απϐ την απλοπούηςη των κανονιςμών, ςτο πετϊνκ για παιδιϊ θα πρϋπει να 
υπϊρξει και τροποπούηςη του εξοπλιςμοϑ. Για τον λϐγο αυτϐ, ςε πρώτη φϊςη, οι μεταλλικϋσ 
μπϊλεσ ρύψησ αντικαταςτϊθηκαν απϐ πλαςτικϋσ ό ξϑλινεσ μικρϐτερου βϊρουσ ακϐμα και 
απϐ μπϊλεσ του τϋνισ τϐςο για να αποφευχθοϑν τυχϐν ατυχόματα, ϐςο και για να 
αποφευχθοϑν βλϊβεσ ςτην ςωματικό ανϊπτυξη και διϊπλαςη των παιδιών εξ’ αιτύασ του 
υπερβολικοϑ βϊρουσ, που καθυςτερεύ ό/και διακϐπτει την ςωματικό ανϊπτυξη (Oatis, Carol, 
2010.). Επιπλϋον, οι μπϊλεσ όταν χρωματιςτϋσ ό/και με διϊφορα ςχϋδια για να γύνεται το 
παιχνύδι πιο ελκυςτικϐ. Μια ϊλλη παραλλαγό, ςυμπεριλϊμβανε μπϊλεσ που ακουμποϑν ςτο 
ϋδαφοσ και ϋχουν τη δυνατϐτητα να μεταπηδοϑν, ώςτε η προςμονό, το ενδιαφϋρον και η 
αγωνύα των παιδιών να εντεύνονται ςυνεχώσ. 

Η διδαςκαλύα του πετϊνκ με τουσ παραπϊνω κανϐνεσ ϋφερε πολλϊ και θετικϊ 
αποτελϋςματα. Αρχικϊ, τα παιδιϊ αςχολόθηκαν με ϋνα ϊθλημα ςε μορφό παιχνιδιοϑ το 
οπούο τουσ ϋδωςε μεγϊλη χαρϊ και περιςςϐτερη ενϋργεια. Διαςκϋδαςαν, ςυζότηςαν μεταξϑ 
τουσ για το πώσ θα καταφϋρουν να επιτϑχουν τον ςκοπϐ τουσ και παρϊλληλα αθλόθηκαν. 

Σα πολλαπλϊ οφϋλη του pétanque 

ήπωσ ςε κϊθε εύδουσ ϊςκηςη ϋτςι και ςτην περύπτωςη του πετϊνκ, τα οφϋλη που 
προκϑπτουν εύναι πολλϊ και καλϑπτουν τϐςο το κομμϊτι τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ ϐςο και 
το κομμϊτι τησ πνευματικόσ και ςυναιςθηματικόσ καλλιϋργειασ. 

ήςων αφορϊ ςτα ςωματικϊ οφϋλη. Η ςυνεχόσ εναςχϐληςη με το ϊθλημα του πετϊνκ ϋχει 
ςαν αποτϋλεςμα την εκγϑμναςη και ενδυνϊμωςη των μυών τησ ωμικόσ ζώνησ και 
ειδικϐτερα του δελτοειδοϑσ και του υπερακανθύου, οι οπούοι βοηθοϑν ςτην απαγωγό και 
ανϑψωςη του βραχύονα μϋχρι την οριζϐντια θϋςη απϐ ϐπου και εκτελεύται η ρύψη. Επιπλϋον, 
παρατηρεύται ενδυνϊμωςη ςτουσ μϑεσ του πόχη, καθώσ επύςησ και των ποδιών, (κυρύωσ 
ςτουσ μϑεσ του μηροϑ) και ειδικϐτερα τον δικϋφαλο και τον τετρακϋφαλο οι οπούοι 
εκτελοϑν την κύνηςη του καθύςματοσ, τϐςο ςτην κϊμψη, ϐςο και ςτην ϋκταςη ώςτε να γύνει 
ολοκληρωμϋνη η κύνηςη απϐ την αρχό τησ ρύψησ ωσ το τϋλοσ (Σςιλιγκύρογλου-Υαχαντύδου, 
1989). Μϋςω του πετανκ, τα παιδιϊ μαθαύνουν να κϊνουν κϊθιςμα ςωςτϊ και να εκτελοϑν 
αυτό την κύνηςη, ϐπωσ όδη προαναφϋραμε, με τα πϐδια, δύνοντασ ϋτςι λιγϐτερη φϐρτιςη 
ςτη μϋςη και υιοθετώντασ παρϊλληλα τον τρϐπο αυτϐ ςτην καθημερινϐτητϊ τουσ, γεγονϐσ 
που αποτρϋπει την εμφϊνιςη μελλοντικών προβλημϊτων και επιπλϋον τραυματιςμοϑσ 
(Joseph Hamill, Kathleen M. Knutzen ;2007). Σϋλοσ, το πετϊνκ ςυμβϊλλει ώςτε τα παιδιϊ να 
αποκτόςουν νευρομυώκϐ ϋλεγχο και ςυντονιςμϐ ενώ με την ςυγκεκριμϋνη ϊθληςη 
παρακινοϑνται ςτην χρόςη και των δϑο τουσ χεριών εξύςου, ώςτε αυτό η κύνηςη αβύαςτα να 
υιοθετεύται και ςτην καθημερινϐτητϊ τουσ. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα, την αποτροπό απϐ 
μελλοντικϊ προβλόματα υπϋρχρηςησ των μυών και τενϐντων του χεριοϑ (Θωμϊ, 2014). 

Σο πετϊνκ εύναι ϋνα ομαδικϐ ϊθλημα-παιχνύδι και ϐπωσ ϐλα τα ομαδικϊ αθλόματα, ϋτςι κι 
αυτϐ, καλλιεργεύ την εμπιςτοςϑνη, αυξϊνει την ςυγκϋντρωςη και διδϊςκει ςτα παιδιϊ το 
πώσ να ελϋγχουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ. Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ ϋδειξε πωσ τα 
παιδιϊ παύζοντασ αποκτοϑν μεγαλϑτερη αυτοεπιβεβαύωςη, βγαύνουν απϐ την απομϐνωςό 
και τον εγωκεντριςμϐ τουσ, και γύνονται περιςςϐτερο κοινωνικϊ, χωρύσ εξαναγκαςμϐ. 
«Παύζοντασ, το παιδύ ανακαλϑπτει τον εαυτϐ του, ϐταν δοκιμϊζει, αιφνιδιϊζει, απωθεύ, 
ανακαλϑπτει την απϐρριψη και την αποδοχό, την αποξϋνωςη και την αγϊπη, την καταξύωςη 
και την απελευθϋρωςη, το ανϋβαςμα και την πτώςη, την καταπύεςη και την αςφϊλεια…» 
(Κreyzen,1983). Σα παιδιϊ, ουςιαςτικϊ, διδϊςκονται δεξιϐτητεσ ζωόσ ϐπωσ την υπομονό, 
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την επιμονό, πώσ να ανταποκρύνονται θετικϊ ςτισ αποτυχύεσ και πώσ να δουλεϑουν ςκληρϊ 
για να επιτϑχουν ϋναν ςτϐχο και ϋναν ςκοπϐ (Biddle & Mutrie; 2001).  

Προϊγονται οι ςυνεργατικϋσ δεξιϐτητεσ, ο ςεβαςμϐσ των ςυμπαικτών και των 
αντιπϊλων, η αυτοπειθαρχύα, η αυτοπεπούθηςη, ο ςεβαςμϐσ του διαφορετικοϑ, η αύςθηςη 
του "ανόκειν" ςε ομϊδα, η φιλύα και η ςυντροφικϐτητα.  

Επιπλϋον, η μεταξϑ τουσ ςυνδιαλλαγό ςτα ομαδικϊ παιχνύδια/δρϊςεισ που 
εφαρμϐςτηκαν, αποτϋλεςε ϋνα επικοινωνιακϐ εργαλεύο (εκφρϊςτηκαν, διαπραγματεϑτηκαν 
τισ ιδϋεσ τουσ, ςυμφωνόςαν, διαφώνηςαν), ϋτςι ώςτε η αλληλεπύδραςη μεταξϑ των μελών 
τησ ομϊδασ να ενιςχυθεύ κι η μϊθηςη να ενδυναμωθεύ (Ματςαγγοϑρασ, 2001). 

Ακϐμη ϋνα ϐφελοσ που προκϑπτει απ το πετϊνκ, εύναι ϐτι αυτϐ βαςύζεται ςε κανϐνεσ 
δεςμευτικοϑσ και μη αμφιςβητόςιμουσ. Ϊμφαςη θα πρϋπει να δοθεύ δε, ςτην ιδϋα τησ νύκησ 
που προϒποθϋτει ϋνα ςυμπαύκτη ό αντύπαλο, ςτην ϋννοια του αρχηγοϑ, καθώσ και ςτο 
ϋνςτικτο του ανταγωνιςμοϑ που ταυτύζεται με την επιθυμύα να ξεπερϊςει κανεύσ τουσ 
ϊλλουσ, να πρωτεϑςει ό και να τιμηθεύ (Φουιζύνγκα, 1989). 

Ανϊμεςα ςτα πολλαπλϊ οφϋλη, δεν θα μποροϑςαμε να παραλεύψουμε το γεγονϐσ ϐτι, το 
πετϊνκ, ςυγκαταλϋγεται ςτα παραδοςιακϊ αθλόματα. Σοϑτο ςημαύνει ϐτι, ςυνδϋει τον 
καθϋνα που εναςχολεύται με το ϊθλημα με μια ςυγκεκριμϋνη κουλτοϑρα, μια ιςτορύα, ϋνα 
πολιτιςμϐ. Η ςημαςύα αυτό εύναι καθοριςτικό για την πολιτιςμικό καλλιϋργεια των παιδιών 
εφϐςον, ςϑμφωνα με τον Schiller «Σα παιχνύδια ςε ϋνα λαϐ, βοηθοϑν να ανακαλϑψουμε την 
ποιϐτητϊ του, και την αξύα τησ τϋχνησ του, δηλαδό τον πολιτιςμϐ του» (ϐπ. αναφ. ςτο 
αγωνϊσ, 2013). 

Σϋλοσ, το πετϊνκ ςυνειςφϋρει ςτη γνωριμύα των μαθητών με διαςτϊςεισ τησ 
περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ. Ειδικϐτερα, αναφερϐμαςτε ςτην εκπαύδευςη γϑρω απϐ το 
περιβϊλλον και ςτην εκπαύδευςη για το περιβϊλλον, δύνοντασ ϋμφαςη ςτην αντιμετώπιςη 
του περιβϊλλοντοσ ωσ μϋςου, πεδύου και πηγό μϊθηςησ μϋςα απϐ βιωματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ που διεξϊγονται ςτο ύδιο το περιβϊλλον (Κοϑςουλασ, χ.χ). 

Απϐ ϐλα ϐςα ςυζητόθηκαν ςτην παροϑςα υποενϐτητα, γύνεται ϋκδηλο, ϐτι η ςωματικό 
ϊςκηςη, ςτην περύπτωςό μασ με τη βοόθεια του αθλόματοσ-παιχνιδιοϑ πετϊνκ, φϋρει 
πολλαπλϊ και ευεργετικϊ οφϋλη για τα παιδιϊ.  

υμπερϊςματα 

υμπεραςματικϊ, η μαθηςιακό και παιδαγωγικό αξύα τησ φυςικόσ αγωγόσ, μποροϑν να 
αναδειχτοϑν απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, μϋςα απϐ ςχεδιαςμϋνεσ παιδαγωγικϋσ εφαρμογϋσ, 
δομημϋνεσ πϊνω ςε παραδοςιακϊ αθλόματα–παιχνύδια που ςυνδυϊζονται με μοναδικϐ 
τρϐπο με τισ ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ πρακτικϋσ. 

Πολϑτιμο εργαλεύο για τον εκπαιδευτικϐ, ςε αυτϐ του ϋργο, εύναι η βιωματικό 
διδαςκαλύα. Η βιωματικό διδαςκαλύα εύναι μια απολαυςτικό και με ανταμοιβό 
δραςτηριϐτητα που μπορεύ, ϐταν εφαρμοςτεύ ςε παιδιϊ προςχολικόσ αγωγόσ, αλλϊ και ςε 
ϐλεσ τισ βαθμύδεσ τησ εκπαύδευςησ να εκπληρώςει κϊθε προςδοκώμενο παιδαγωγικϐ ςκοπϐ, 
δεδομϋνου ϐτι η διαδικαςύα τησ μϊθηςησ πρϋπει να εύναι ευχϊριςτη και ταυτϐχρονα 
ωφϋλιμη (Hagreaves & Fullan, 1995). Ο εκπαιδευτικϐσ, εύναι πλϋον ο ςυντονιςτόσ τησ 
δρϊςησ επιβλϋπει, παρακινεύ, καλλιεργεύ τη δημιουργικό ςκϋψη των μαθητών, αποτελεύ τον 
διαμεςολαβητό, διαφυλϊττοντασ την εμπειρύα του παιδιοϑ και προςπαθώντασ να την 
εμπλουτύζει, μϋςα απϐ κριτικϋσ και ςυγκριτικϋσ διαδρομϋσ (Παπαδϊτοσ, 2000). Σϋλοσ η 
βιωματικό διδαςκαλύα απαιτεύ απϐ το δϊςκαλο ικανϐτητεσ κατϊλληλεσ για ςχεδιαςμϐ και 
οργϊνωςη των δραςτηριοτότων καθώσ και για ςυνεργαςύα με τον κοινωνικϐ περύγυρο 
(Φρυςαφύδησ, 1996) και τον βοηθϊ να αιςθϊνεται χρόςιμοσ και δημιουργικϐσ μϋςα ςτην 
τϊξη. 

 «Λοιπϐν, εύπα, μη χρηςιμοποιεύσ βύα ςτη διδαςκαλύα των παιδιών, αλλϊ να τα 
ανατρϋφεισ μϋςα απϐ το παιχνύδι, προκειμϋνου να εύςαι ικανϐσ να δεισ καθαρϊ την φυςικό 
τϊςη του κϊθε παιδιοϑ.» (Πλϊτωνoσ,1992). Η αμεςϐτητα που προςφϋρει η εφαρμογό του 
αθλόματοσ πετϊνκ μϋςα απϐ τον ςυνδυαςμϐ τησ θεωρύασ και τησ δρϊςησ προκαλεύ το 
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ενδιαφϋρον των παιδιών (κϊθε ηλικύασ) και τα ωθεύ ςτη μϊθηςη και την ϊςκηςη, με 
αβύαςτο, απϐλυτα φυςικϐ τρϐπο. 

Αναμφύβολα, η εφαρμογό τησ διδαςκαλύασ μασ απϐ τουσ παιδαγωγοϑσ προςχολικόσ 
ηλικύασ, θα παρϋχει πλοϑςια ςτοιχεύα για τη βελτύωςη των μεθϐδων διδαςκαλύασ και την 
επϋκταςη των προγραμμϊτων ϊθληςησ και εκγϑμναςησ. υνεπώσ, η διεξαγωγό νϋων 
ερευνών, ςε μεγαλϑτερα δεύγματα, παραμϋνει μύα απϐ τισ προτϊςεισ μασ για την προαγωγό 
τησ διδαςκαλύασ του πετϊνκ. 
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Πεξίιεςε  

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην management, νη θαζεγεηέο αληηκεησπίδνπλ ζην 

μεθίλεκα ην πξφβιεκα φηη νη καζεηέο γλσξίδνπλ ειάρηζηα γηα ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα, 

λα δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ είλαη απινί, 

δηαζθεδαζηηθνί, πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα θαη εηθφλεο θαη θαίλεηαη πσο κπνξνχλ λα δηδάμνπλ κε εχθνιν 

θαη επράξηζην ηξφπν ηηο πην ζχλζεηεο έλλνηεο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε. 

Έηζη, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα δηδαθηηθφ εξγαιείν ρξήζηκν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηνπο 

κχζνπο, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ζηνπο καζεηέο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πην δηεμνδηθά ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη λα ζπλδέζνπλ λέεο ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. ην 

άξζξν απηφ παξνπζηάδνπκε νθηψ κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ ηνπο νπνίνπο ζπλδένπκε κε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

management.  

Λέμεηο θιεηδηά: Αίζσπνο, ινγνηερλία, κχζνη, management  

Δηζαγσγή  

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ιπθείνπ πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

νπνίσλ επηδηψθεηαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο έλα δνκεκέλν ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν, ην νπνίν ζα 

ηνπο επηηξέπεη λα αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνχο θαζψο 

επίζεο θαη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε απηψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ν φγθνο ηεο δηδαθηέαο χιεο είλαη κεγάινο κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ πνιχ ιίγα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απινχζηεπζή ηνπο. Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε πνηθίιεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο κάζεζεο.  

χκθσλα κε ηνλ Saunders (2007) κάζεζε ππάξρεη φηαλ έλα άηνκν δηαηεξήζεη ηηο γλψζεηο πνπ 

απνθηά θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο εθαξκφζεη αξγφηεξα ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δπηπιένλ, ε παζεηηθή δηδαζθαιία, θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

θαζεγεηή, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κάζεζε (ακαξάο, 2004). Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπεηδή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη επηβεβιεκέλε, νθείινπκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαη λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε φζεο επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο 

ζηάζεο, ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ. Ζ ινγνηερλία 

πεξηέρεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα πξνθαιέζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, γηα ηηο νπνίεο ίζσο λα κε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ, 

φηαλ ηηο δηδάζθνπκε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Οη Watts & Smith (1989) επηζεκαίλνπλ φηη ηα 

ινγνηερληθά θείκελα ελζαξξχλνπλ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αθνχ νη καζεηέο δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα παξά 

γηα ηα επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα∙ επίζεο, νη καζεηέο απνθνκίδνπλ νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηνλ ηξφπν γξαθήο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ αηφκνπ.  

Σα ινγνηερληθά θείκελα κπνξνχλ λα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ management, γηαηί κέζα απφ απηά κπνξνχκε λα δηδάμνπκε έλλνηεο κε απιφ, ζαθή θαη 

πεξηεθηηθφ ηξφπν (Henricks, 2001). Οη Barnett θαη Hansen ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηδέα ηεο θφθθηλεο 

βαζίιηζζαο απφ ην βηβιίν ηνπ Ληνχηο Κάξνι ―Through the Looking Glass‖ γηα λα επεμεγήζνπλ ην 

ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ ηνπίν∙ ν Stevenson ρξεζηκνπνηεί ηα έξγα ηνπ αίμπεξ Δξξίθνο ν 5
νο 

θαη 
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Ρηράξδνο ν 3
νο 

γηα λα αληηπαξαβάιιεη ηα δηαθνξεηηθά ζηπι εγεζίαο θαη ν Bumpus ρξεζηκνπνηεί ην 

κπζηζηφξεκα ―Brothers and Sisters‖ γηα λα δηδάμεη ηε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ (Short & 

Ketchen, 2005). Οη Mayer & Mayer (2002) ζην βηβιίν ηνπο «Ζ θνθθηλνζθνπθίηζα θαη ην 

management» δίλνπλ κηα δεκηνπξγηθή θαη ςπραγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ 

management κέζα απφ είθνζη επηά γλσζηά παξακχζηα. ηελ παξνχζα εξγαζία εζηηάδνπκε ζηνπο 

κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ. Οη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα 

λα κεηαθέξνπλ δηδάγκαηα κ‘ έλαλ ηξφπν απιφ, άκεζν, δηαρξνληθφ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ αξρψλ ηνπ management ζηνπο καζεηέο (Short & 

Ketchen, 2005). Ζ δηήγεζε ηζηνξηψλ είλαη έλα ηζρπξφ δηδαθηηθφ εξγαιείν πνπ δεκηνπξγεί εηθφλεο 

θαη ζπλαηζζήκαηα (Morgan & Dennehy, 1997). Μέζα απφ ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ νη καζεηέο 

απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε θαηλνκεληθά άζρεηεο έλλνηεο, λα 

ζπιιακβάλνπλ ηδέεο, λα αλαιχνπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε (Weick, 2003). 

Μεηαθέξνληαο ηηο ηδέεο θαη εηθφλεο ηνπ κχζνπ ζην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ, νη καζεηέο 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη θαη επηπιένλ ηηο αλαθαινχλ επθνιφηεξα ζηε 

κλήκε. Οη Bower θαη Higard (φπ. αλαθ. ζην Saunders, 2007) αλαθέξνπλ φηη, «έλαο κεγάινο 

αξηζκφο πεηξακάησλ κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα, θαλεξψλεη πσο νη 

παξνπζηάζεηο πιεξνθνξηψλ ππφ κνξθή λνεξήο εηθφλαο ή εηθνλνγξάθεζεο, ζπλήζσο 

δηεπθνιχλνπλ ηε κλήκε, κε ζπληειεζηή πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1,5 θαη ηνπ 3».  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ σο 

δηδαθηηθά εξγαιεία ζην management. Ο Covey ρξεζηκνπνηεί ην κχζν ηνπ Αηζψπνπ «Ζ ρήλα κε ηα 

ρξπζά απγά» γηα λα κηιήζεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη ηε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ∙ 

ε Hogan ππνζηεξίδεη φηη πνιιέο θξάζεηο ηνπ Αηζψπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε δηνίθεζε 

θαη ν Bruce ρξεζηκνπνηεί ην κχζν «Ο ιαγφο θαη ε ρειψλα» γηα λα εζηηάζεη ζην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη επελδπηέο, φηαλ εμεηάδνπλ ηελ αγνξά κεηνρψλ, επηθεληξψλνληαη ζην 

βξαρππξφζεζκν, παξά ζην καθξνπξφζεζκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Short & Ketchen, 2005). 

Οη Short & Ketchen (2005) δηεξεπλνχλ πψο νη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην 

ζηξαηεγηθφ management θαη λα απνηειέζνπλ έλα επηπξφζζεην δηδαθηηθφ εξγαιείν. Αληίζηνηρεο 

κειέηεο δελ έρνπκε εληνπίζεη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δείμνπκε κε πνην ηξφπν νη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ, νη 

νπνίνη έρνπλ γξαθηεί ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ θαη είλαη νηθείνη ζηνπο καζεηέο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηδάμνπκε έλλνηεο ηνπ management.  

Θεσξνχκε φηη απηφ ην ζέκα είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ε αμηνπνίεζε ησλ κχζσλ ηνπ Αηζψπνπ 

ζηε δηδαθηηθή πξάμε αθελφο κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα ζπάζεη ε κνλνηνλία ηεο δηδαζθαιίαο, 

λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο ηνπ 

management, αθεηέξνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο θαζεγεηέο λα πξνζεγγίδνπλ ηηο έλλνηεο κε έλαλ 

ηξφπν πνπ λα είλαη πξνζηηέο ζηνπο καζεηέο θαη λα πξνθχπηεη έλα επνηθνδνκεηηθφ καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα, αληί γηα έλα καζεζηαθφ ζχλνιν ξνπηίλαο.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε νθηψ κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ απφ ηηο ζπιινγέο «Μχζνη ηνπ 

Αηζψπνπ» (Μνξπνχξγθν & Κιάξθ, 2005), «Μχζνη ηνπ Αηζψπνπ» (ακπαηάθνπ, 2007) θαη 

«Αηζψπνπ κχζνη» (Σζίξθαο, 2012) θαη δείρλνπκε πψο νη κχζνη απηνί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηδάμνπκε έλλνηεο-θιεηδηά ηνπ management.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ κχζσλ ηνπνζεηνχκαζηε κε κηα «επηρεηξεκαηηθή» νπηηθή απέλαληη ζηα 

θείκελα, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπκε κέζα ζηνπο κχζνπο έλλνηεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ζαλ λα 

θηηάρλακε εκείο, θαη φρη ν Αίζσπνο, ην κχζν. Ζ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη εθαξκφδνληαο 

ηελ νπηηθή ηνπ αλαγλψζηε (ακαξάο, 2004) θαη αλαδεηνχκε εάλ κέζα ζηνπο νθηψ κχζνπο πνπ 

κειεηάκε ππάξρεη θάηη πνπ ζα δηαθσηίζεη ηηο έλλνηεο πνπ ζέινπκε λα δηδάμνπκε. Οη έλλνηεο πνπ 

πξνζεγγίδνπκε είλαη ε επηρείξεζε, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ε ζπλέξγεηα, ε 

δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, ε εγεζία, ε ιήςε απνθάζεσλ.  

Ζ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο  

Δπηρείξεζε είλαη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ παξάγεη πιηθά αγαζά ή ππεξεζίεο 
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ζπλδπάδνληαο θαηάιιεια ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο. ηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Σα πιηθά αγαζά ή ππεξεζίεο 

είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο. Γηα λα 

παξαρζεί νπνηνδήπνηε πιηθφ αγαζφ ή ππεξεζία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο. Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο θάζε ζπληειεζηή παξαγσγήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ξπζκίδεηαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία-παξαγσγφ. Οη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ σο 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ηελ εξγαζία, ην έδαθνο (ή γε ή θπζηθνί πφξνη), ην θεθάιαην θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (Κψηηεο & Κψηηε, 2010). Σηο βαζηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επηρείξεζε ηηο 

παίξλεη ν επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ απηέο 

ζπλεπάγνληαη. Ζ ιήςε απνθάζεσλ δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη πέληε βήκαηα, ηα 

νπνία πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ηελ 

θαιχηεξε ιχζε. Σα βήκαηα απηά είλαη: ν εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, ε αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ε 

πινπνίεζε ηεο απφθαζεο (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2013).  

Δπίζεο, κηα ζχγρξνλε θηινζνθία θαη πξαθηηθή ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

απνηειεί ν «νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη» (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2013). Μάζεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα λέα γλψζε κεηαθξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη. Ο νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη πξέπεη λα βξίζθεη 

ηξφπνπο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηππηθέο θαη ηηο άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κάζεζεο πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ ρήλα πνπ έθαλε ρξπζά απγά  

‘ απηφλ ην κχζν ηνπ Αηζψπνπ, έλαο λεαξφο ρσξηθφο (επηρεηξεκαηίαο) είρε κηα ρήλα 

(παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο) πνπ ηνπ έδηλε θάζε κέξα έλα απγφ (πιηθφ αγαζφ) ην νπνίν πνπινχζε 

ζηελ αγνξά (εκπφξεπκα). Απφ ηελ πψιεζε ησλ απγψλ είρε έζνδα θαη θέξδε. Μηα κέξα, ν λεαξφο 

ρσξηθφο βξήθε θάησ απφ ηα θηεξά ηεο ρήλαο έλα ρξπζφ απγφ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπ. Ο ζηφρνο ηνπ, λα επηηχρεη κεγαιχηεξα θέξδε, πξαγκαηνπνηήζεθε. κσο, 

ν λεαξφο ρσξηθφο ηνπ κχζνπ βηαδφηαλ! Ήζειε λα πεηχρεη κεγαιχηεξα θέξδε, γξήγνξα. Γη‘ απηφ 

πήξε ρσξίο θαζπζηέξεζε κηα απφθαζε, λα ζθάμεη ηε ρήλα. Ο λεαξφο ρσξηθφο (επηρεηξεκαηίαο) 

πήξε ηελ απφθαζή ηνπ γηα ηνλ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή (ηε ρήλα) πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ, 

αλαιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη απηή ε 

απφθαζε. Ζ απφθαζή ηνπ, φκσο, απηή απνδείρηεθε φηη ήηαλ ε θαηαζηξνθή ηνπ.  

Ο λεαξφο ρσξηθφο δελ αθνινχζεζε ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Γελ 

ζθέθηεθε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ψζηε αθνχ ηηο αλαιχζεη θαη ηηο αμηνινγήζεη λα επηιέμεη ηελ 

θαιχηεξε. Γελ αλαξσηήζεθε πψο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαιχηεξα ηνλ παξαγσγηθφ 

ζπληειεζηή-ρήλα, ψζηε απηή λα παξάγεη πεξηζζφηεξα απγά. Οχηε κηα θνξά ν ρσξηθφο ηνπ κχζνπ 

δελ ζθέθηεθε λα ηαΐζεη ηε ρήλα κε θαιχηεξε ηξνθή, ψζηε ελδερνκέλσο ε ρήλα λα έθαλε πην 

ζπρλά απγά ή λα έθαλε κεγαιχηεξα απγά. Γελ ζθέθηεθε λα ηεο εμαζθαιίζεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο, 

π.ρ. λα ηε βάιεη ζε δεζηφ κέξνο γηα λα είλαη δεζηή, πξνθπιαγκέλε απφ ην θξχν θαη πγηήο θαη λα 

δήζεη έηζη πνιιά ρξφληα, ραξίδνληάο ηνπ ρξπζά απγά. Ο λεαξφο ρσξηθφο θαηάθεξε λα έρεη θέξδε, 

αιιά πνηέ δελ ζθέθηεθε φηη ε ρήλα ήηαλ εθείλε πνπ ηνπ ράξηδε ηα ρξπζά απγά, πνπ ηνπ 

εμαζθάιηδε θέξδε. Γελ ζθέθηεθε πνηέ ηελ αμία ηεο ρήλαο σο παξαγσγηθφ ζπληειεζηή, αιιά κφλν 

ηελ αμία ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπ έδηλε ε ρήλα, ηελ αμία ησλ απγψλ. Έηζη, δελ δίζηαζε λα ηε 

ζθάμεη, ψζηε λα πάξεη δεθάδεο ρξπζά απγά θαη λα πεηχρεη γξήγνξα πςειά θέξδε. Ο λεαξφο 

ρσξηθφο ζην κχζν ηνπ Αηζψπνπ εθηηκνχζε κφλν ην πξντφλ θαη δελ έδσζε αμία ζην κέζν 

παξαγσγήο, ηε ρήλα. Απηφ ήηαλ ην κνηξαίν ιάζνο ηνπ!  

Μπνξνχκε, επίζεο, λα δνχκε ηε ρήλα σο έλαλ εξγαδφκελν ζηελ επηρείξεζε ηνπ λεαξνχ 

ρσξηθνχ. Οη εξγαδφκελνη ζε κηα επηρείξεζε απνθηνχλ έλαλ πινχην γλψζεσλ θαη ζηε ζεκεξηλή 

επνρή δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε κάζεζε γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αλ έλαο εξγαδφκελνο θχγεη απφ ηελ επηρείξεζε θαη δελ παξακείλνπλ φζα γλσξίδεη ζ‘ απηήλ, ηφηε 

ε επηρείξεζε ράλεη θαη δελ καζαίλεη. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη κε ηηο απνιχζεηο ν 

νξγαληζκφο ή ε επηρείξεζε ράλεη ηε γλψζε πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζην κπαιφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ απνρσξνχλ. Ο λεαξφο ρσξηθφο ηνπ κχζνπ πνπ έζθαμε ηε ρήλα, καδί κε ηε ρήλα ράλεη θαη ηε 
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«γλψζε» πνπ έρεη απνθηήζεη ε ρήλα, ε νπνία είλαη ε κφλε πνπ γλσξίδεη πψο λα παξάγεη ρξπζά 

απγά, θη έηζη ν ίδηνο, κφλνο ηνπ, θαηαζηξέθεη ηελ «επηρείξεζή» ηνπ.  

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ ζε κηα επηρείξεζε ε δηνίθεζε λα αλαγλσξίδεη θαη λα εθηηκά ηελ 

πξνζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα πεξλά ην κήλπκα φηη δελ ελδηαθέξεηαη κφλν «λα βγεη ε 

δνπιεηά», αιιά ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Έηζη, νη εξγαδφκελνη 

ληψζνπλ αζθάιεηα θαη αηζζάλνληαη φηη αλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε δελ ζα «αληακεηθζνχλ» 

κε απφιπζε. Ζ ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, κε θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπο Elton 

Mayo θαη F. Roethlisberger, καο δηδάζθεη φηη φηαλ νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη γλψκεο ηνπο έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ επηρείξεζε, απηφ βνεζά ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2013). Ο λεαξφο ρσξηθφο, ηνπ κχζνπ δελ έιαβε 

ππφςε ηνπ ηελ αμία ηεο ρήλαο σο εξγαδφκελνπ. Έδηλε ζεκαζία κφλν ζην πξντφλ (ηα απγά) πνπ 

παξήγε. Παξ‘ φιν πνπ εθείλε έθαλε ρξπζά απγά θαη εμαζθάιηδε πςειά θέξδε ζηελ επηρείξεζή 

ηνπ, εθείλνο (επηρεηξεκαηίαο) ηελ αληάκεηςε κε «απφιπζε». Ο Αίζσπνο καο δίλεη έλα κάζεκα γηα 

ην πψο νξηζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ επηρεηξεκαηία κπνξνχλ λα απνβνχλ κνηξαίεο γηα ηελ επηρείξεζε.  

Σν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο  

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2013). Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

πεξηιακβάλεη ηφζν επθαηξίεο φζν θαη απεηιέο θαη επεξεάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

επηρείξεζε επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, λα πξνβιέςεη ηηο κειινληηθέο ηάζεηο, λα εθηηκήζεη ηηο επηδξάζεηο απηψλ 

ησλ κεηαβνιψλ ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη, κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ κφλν 

εάλ πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηηο αιιαγέο θαη ηηο ελζσκαηψλνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε, επίζεο, είλαη φηη επηρεηξήζεηο επηηπρεκέλεο ζην παξειζφλ ζήκεξα 

έρνπλ εθιείςεη. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη: «Γηαηί απνηπγράλνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ 

επηηπρεκέλεο;». Μηα απάληεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο δηέζεηαλ 

εθείλα ηα ζηνηρεία, π.ρ. αληαγσληζηηθά πξντφληα, δίθηπα δηαλνκήο, ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά, 

θνπιηνχξα, ηθαλφηεηεο, ζηξαηεγηθή θ.ιπ., ηα νπνία απνηεινχζαλ ηα αίηηα ηεο επηηπρίαο ηεο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. ηαλ, φκσο, ην πεξηβάιινλ άιιαμε, νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ 

πξνζαξκφζηεθαλ ζην λέν πεξηβάιινλ, πξάγκα πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο. Γηαηί, φκσο, απηέο νη επηρεηξήζεηο δελ πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο; Μήπσο ε επηηπρία θαη ε δχλακε ηηο νδήγεζε ζε αδξάλεηα, εθεζπραζκφ, 

αιαδνλεία; (Μπνπξαληάο, 2002)  

Ζ βειαληδηά θαη νη θαιακηέο  
Ο κχζνο ηνπ Αηζψπνπ «Ζ βειαληδηά θαη νη θαιακηέο» ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα αλάιπζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα 

θαηαζηξνθηθή «έθπιεμε». Ζ βειαληδηά κε έθπιεμε δηαπίζησζε φηη ν πεξηβαιινληηθφο 

παξάγνληαο, ην κπνπξίλη, είρε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηελ ίδηα θαη ηηο θαιακηέο. Οη θαιακηέο 

παξφιν πνπ «έγεξλαλ φπνπ θπζνχζε ν άλεκνο», φηαλ πέξαζε ην κπνπξίλη «ζηέθνληαλ φξζηεο ζηελ 

φρζε ηνπ πνηακνχ», ελψ ε ίδηα «μεξηδψζεθε θαη έγεηξε ζην πνηάκη». Οη θαιακηέο 

πξνζαξκφδνληαλ ζπλερψο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, «έγεξλαλ φπνπ θπζνχζε ν άλεκνο». 

Αληίζεηα, ε βειαληδηά δελ ειάκβαλε ππφςε ηεο ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ θαη δελ έθαλε θακηά 

πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ζ‘ απηέο, «έζηεθε ζηε ζέζε ηεο αηάξαρε». Έηζη, φηαλ βξέζεθε 

αληηκέησπε κε κηα κεγάιε αιιαγή, ην κπνπξίλη, δελ κπφξεζε λα αληηδξάζεη, «μεξηδψζεθε θη 

έγεηξε ζην πνηάκη». Αηηία ηεο πηψζεο ηεο ήηαλ ε αδπλακία ηεο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο γξήγνξα 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Σν κάζεκα πνπ καο δίλεη ν κχζνο είλαη φηη ην 

πεξηβάιινλ ηηκσξεί ρσξίο νίθην φζνπο δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αιιά, αληηζέησο, αληηζηέθνληαη ή ην αγλννχλ.  

Ο γάηδαξνο θαη ην αιάηη  
Καη απηφο ν κχζνο ηνπ Αηζψπνπ εζηηάδεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ φηαλ 

ηα άηνκα δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ην κχζν απηφ έλαο 
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ρσξηθφο είρε έλα γάηδαξν θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ. Μηα κέξα, ν ρσξηθφο 

θφξησζε ην γάηδαξν κε αιάηη. Καζψο φκσο πεξλνχζαλ ην πνηάκη, ν γάηδαξνο παξαπάηεζε θαη 

βνχιηαμε κέζα ζην λεξφ. Έιησζε ην αιάηη θαη ν γάηδαξνο μαιαθξσκέλνο απφ ην θφξησκα βγήθε 

ρσξίο δπζθνιία ζηελ φρζε. Όζηεξα απφ ιίγν θαηξφ, ν ρσξηθφο θφξησζε πάιη ην γάηδαξν κε αιάηη 

θαη μεθίλεζαλ γηα ην ηαμίδη. Καζψο πεξλνχζαλ ην ίδην πνηάκη, ν γάηδαξνο παξαπάηεζε, επίηεδεο 

απηή ηε θνξά. Πάιη έιησζε ην αιάηη θαη ν γάηδαξνο μαιαθξσκέλνο ζπλέρηζε ην δξφκν ηνπ. Σελ 

επφκελε θνξά ν ρσξηθφο θφξησζε μαλά ην γάηδαξν, αιιά, απηή ηε θνξά, κε ζθνπγγάξηα. Ο 

γάηδαξνο, ηελ ψξα πνπ πεξλνχζαλ ην πνηάκη, έθαλε πσο γιίζηξεζε θαη βνχιηαμε ζην λεξφ. κσο 

ηα ζθνπγγάξηα ξνχθεμαλ ακέζσο ην λεξφ θη έηζη ν γάηδαξνο αλαγθάζηεθε λα θάλεη ην ηαμίδη κε 

δηπιφ θφξησκα. Ο γάηδαξνο ηνπ κχζνπ είρε ζηα δχν πξψηα ηαμίδηα ηνπ θφξησκα κε αιάηη, ην 

νπνίν απνηέιεζε ηελ αηηία ηνπ μαιαθξψκαηφο ηνπ. κσο φηαλ ην πεξηβάιινλ άιιαμε, φηαλ 

δειαδή ην θφξησκα δελ ήηαλ θνθίληα κε αιάηη αιιά θνθίληα κε ζθνπγγάξηα, ν γάηδαξνο δελ 

αληηιήθζεθε ηελ αιιαγή θαη ε αηηία «επηηπρίαο», ην μαιάθξσκα, κεηαηξάπεθε ζε αηηία 

«απνηπρίαο», δηπιάζην θφξησκα. Ο γάηδαξνο δελ πξνζαξκφζηεθε ζην λέν πεξηβάιινλ, πξάγκα 

πνπ είλαη αλαγθαίνο φξνο επηβίσζεο. Μεηά ηελ «επηηπρία» ησλ δχν πξψησλ ηαμηδηψλ, ν γάηδαξνο 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ ηαθηηθή πνπ εθάξκνζε θαη επαλαπαχζεθε. 

πλέξγεηα - ζπλέλσζε δπλάκεσλ  

Δπηρείξεζε ζεκαίλεη ζπλέλσζε δπλάκεσλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία ζπλέξγεηαο. πλέξγεηα ζεκαίλεη φηη κηα νιφηεηα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα 

ησλ κεξψλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Ζ ζπλέξγεηα εθθξάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κέξε 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε ε νιφηεηα (ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ) λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηεο (Μπνπξαληάο, 2002∙ Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 

2013).  

Σν κάηζν κε ηηο βέξγεο  
ην κχζν απηφ ν Αίζσπνο επηζεκαίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Ο θαζέλαο απφ 

κφλνο ηνπ κπνξεί λα πεηχρεη ιηγφηεξα, απ‘ φζα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ εάλ φινη ιεηηνπξγήζνπλ 

καδί σο κηα νιφηεηα. ην κχζν, έλαο γεσξγφο είρε δχν παηδηά πνπ δελ κνλνηάδαλε πνηέ. Παξά ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπ, απηά δελ άιιαδαλ γλψκε. Γηα λα ηνπο δψζεη έλα κάζεκα, δήηεζε λα ηνπ θέξνπλ 

έλα δεκάηη βέξγεο. ηαλ ηνπ ην έθεξαλ, ηνπο έδσζε ην δεκάηη θαη ηνπο είπε λα ην ηζαθίζνπλ. ζν 

θη αλ πξνζπάζεζαλ, δελ ηα θαηάθεξαλ. Σφηε έιπζε ην δεκάηη θαη έδσζε ζην θάζε παηδί απφ κία 

βέξγα. Δχθνια ηηο ηζαθίζαλε ζηα δχν. Σφηε ν γεσξγφο ηνπο εμήγεζε φηη φζν είλαη ελσκέλνη, 

θαλέλαο δελ ζα κπνξεί λα ηνπο ληθήζεη∙ αλ φκσο πξνζπαζεί ν θαζέλαο κφλνο ηνπ, δελ ζα 

πεηχρνπλ. ηαλ ηα άηνκα ιεηηνπξγνχλ ζε νκάδα, δεκηνπξγείηαη ζπλέξγεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε δεκηνπξγηθή ζθέςε κπνξνχλ 

λα ζπλδπαζζνχλ απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη λα δψζνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

απ‘ φηη ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ίδησλ αηφκσλ, φηαλ απηά δξνπλ κεκνλσκέλα.  

Ζ ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ  

Μηα απφ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ε ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2013). Ζ ιεηηνπξγία απηή έρεη σο 

αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε απηή λα πξαγκαηνπνηεί ηηο 

πιεξσκέο θη έηζη λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. κσο, ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηνπ 

ρξήκαηνο, δελ ζπκθέξεη λα ππάξρνπλ «αρξεζηκνπνίεηα» θεθάιαηα ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο.  

Ο ηζηγθνχλεο  
Ο Αίζσπνο δηεγείηαη ηνλ αθφινπζν κχζν: Έλαο ηζηγθνχλεο εμαξγχξσζε φιε ηελ πεξηνπζία 

ηνπ, ηελ έθαλε έλα βψιν ρξπζάθη θαη ηνλ έζαςε θάπνπ. Κάζε κέξα εξρφηαλ θαη θνίηαδε ην 

ζεζαπξφ. Έλαο απφ ηνπο εξγάηεο ηνπ ηνλ παξαθνινχζεζε, κάληεςε ην κπζηηθφ, έζθαςε θαη πήξε 

ην ρξπζάθη. ηαλ μαλάξζε ν ηζηγθνχλεο θη είδε άδεην ην ιάθθν, άξρηζε λα θιαίεη. Έλαο δηαβάηεο, 

βιέπνληάο ηνλ θαη καζαίλνληαο ηελ αηηία, ηνπ είπε: «Με ραιάο ηελ θαξδηά ζνπ. Γηαηί θαη πνπ ην 

είρεο, ρξπζάθη δελ είρεο. Πάξε κηα πέηξα βάιε ηε ζηε ζέζε ηνπ θαη πεο πσο είλαη ρξπζάθη. Σελ 
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ίδηα δνπιεηά ζα ζνπ θάλεη. Γηαηί, φπσο θαηαιαβαίλσ, κήηε φηαλ είρεο ην ρξπζάθη ην 

κεηαρεηξηδφζνπλ ζε ηίπνηα». Ο Αίζσπνο κ‘ απηφ ην κχζν καο δηδάζθεη πσο δελ σθειεί λα έρεη 

θάπνηνο αγαζά˙ πξέπεη θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί. Ο ήξσαο ηνπ κχζνπ δελ αμηνπνηεί ηελ πεξηνπζία 

ηνπ˙ απιψο ηελ θάλεη έλα βψιν απφ ρξπζάθη θαη ηνλ ζάβεη. Σν «αρξεζηκνπνίεην, ζακκέλν 

ρξπζάθη» φκσο δελ απνδίδεη ηίπνηα ζηνλ ηζηγθνχλε.  

Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο  

Κάζε επηρείξεζε έρεη ζηφρνπο, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμή ηεο θαη απνηεινχλ ην 

ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλνχλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Αθεηεξία ησλ ζηφρσλ απνηεινχλ νη 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θάζε θνξά ζην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη αλαθέξνληαη ζην 

απνηέιεζκα πνπ επηζπκεί λα επηηχρεη ε επηρείξεζε (Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2007). Οη ζηφρνη, 

φκσο, πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλνη κε ζαθήλεηα θαη λα γλσζηνπνηνχληαη θαηά ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζή ηνπο. Πξηλ, δειαδή, μεθηλήζεη κηα 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαηππσζεί μεθάζαξα θαη λα έρνπλ 

γίλεη θαηαλνεηνί απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

Έλαο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ―SMART‖ (έμππλνο ή επθπήο), φξνο πνπ απνηειεί αξθηηθφιεμν 

ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλαο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2013): α) πγθεθξηκέλνο 

(Specific). Κάζε ζηφρνο πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλνο κε ζαθήλεηα, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν 

θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα, φζν θαη σο πξνο ηα άηνκα πνπ ζα ηνλ πινπνηήζνπλ. β) Μεηξήζηκνο 

(Measurable). Ο ζηφρνο είλαη κεηξήζηκνο φηαλ εθθξάδεηαη κε πνζνηηθνχο φξνπο θαη πξνζδηνξίδεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαη ηνλ ηξφπν κέηξεζήο ηνπ. γ) Δθηθηφο (Achievable). Ο ζηφρνο 

πξέπεη λα επηιέγεηαη ψζηε λα κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. δ) 

Ρεαιηζηηθφο (Realistic). Ο ζηφρνο πξέπεη λα επηιέγεηαη ψζηε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα 

κέζα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. ε) Υξνληθά πξνζδηνξηζκέλνο (Time-bound). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δειψλεηαη θαζαξά ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ζα νινθιεξσζεί ν θάζε 

ζηφρνο.  

Ο ιαγφο θαη ε ρειψλα  
‘ απηφλ ην κχζν ηνπ Αηζψπνπ, ζην πεξηβάιινλ ηεο ινθνπιαγηάο παξνπζηάδεηαη κηα 

«επθαηξία»: ε ζπλάληεζε ηνπ ιαγνχ κε ηε ρειψλα θαη ην πείξαγκα ηνπ ιαγνχ πξνο ηε ρειψλα. Ζ 

επθαηξία απηή απνηειεί ηελ αθεηεξία ελφο ζηφρνπ. Ο ζηφρνο παξέρεη ην ζεκείν θαηεχζπλζεο γηα 

ηε δξάζε ηεο ρειψλαο. Ζ ρειψλα πξνθαιεί ην ιαγφ λα θάλνπλ έλαλ αγψλα κεηαμχ ηνπο, κέρξη ην 

πνηάκη θαη ν πξψηνο πνπ ζα θζάζεη ζην πνηάκη ζα είλαη ν ληθεηήο.  

Θα εμεηάζνπκε εάλ ν ζηφρνο πνπ βάδεη ε ρειψλα είλαη έλαο «έμππλνο» (―SMART‖) ζηφρνο. 

α) Δίλαη ζπγθεθξηκέλνο (Specific). Ο ζηφρνο δηαηππψλεηαη απφ ηε ρειψλα κε ζαθήλεηα ηφζν σο 

πξνο ην πεξηερφκελν, «έλαο αγψλαο κέρξη ην πνηάκη», φζν θαη σο πξνο ην πνηνη ζα ηνλ 

πινπνηήζνπλ, «έλαο αγψλαο αλάκεζα ζην ιαγφ θαη ηε ρειψλα». β) Δίλαη κεηξήζηκνο 

(Measurable). Πξνζδηνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί. Ο ιαγφο θαη ε 

ρειψλα λα θάλνπλ έλαλ αγψλα κέρξη ην πνηάκη, δειαδή λα θαιχςνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

απφζηαζε. γ) Δίλαη εθηθηφο (Achievable). Ζ ρειψλα γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη βάδεη έλα 

ζηφρν πνπ κπνξεί λα ηνλ πεηχρεη. δ) Δίλαη ξεαιηζηηθφο (Realistic). Ζ ρειψλα πηζηεχεη φηη νη 

δπλαηφηεηέο ηεο είλαη αξθεηέο ψζηε λα δηαλχζεη απηή ηελ απφζηαζε θαη λα θηάζεη πξψηε ζην 

πνηάκη. ε) Δίλαη ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλνο (Time-bound). Θα νινθιεξσζεί κέζα ζ‘ εθείλε ηελ 

εκέξα.  

Ζ ρειψλα ηνπ κχζνπ καο, «αξγά κα ζηαζεξά, ζέξλνληαο ηα πφδηα ηεο», θαηεπζχλεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο θαη θζάλεη πξψηε ζην πνηάκη. Ζ ρειψλα κάο δίλεη 

έλα κάζεκα ζνθίαο. Αλ ζέιεηε λα πεηχρεηε, λα ζέηεηε έλα ―SMART‖ ζηφρν θαη λα είζηε 

πξνζεισκέλνη ζ‘ απηφλ.  

Ζγεζία  

Ζγεζία είλαη ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο κηθξήο ή 

κεγάιεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα άηνκν (εγέηε) κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε εζεινληηθά, πξφζπκα 
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θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα πξνζπαζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε θάπνησλ επηζπκεηψλ 

ζηφρσλ (Μπνπξαληάο 2002). Δπεξεαζκφο ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο δελ 

είλαη παζεηηθή θαη επηηπγράλεηαη κε ηε ζέιεζε ηνπ αηφκνπ θαη φρη κε θαηαλαγθαζκφ 

(Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2007). Κχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο, νη νπνίεο θάλνπλ ηα άηνκα λα 

ζπλεηζθέξνπλ εζεινληηθά θαη πξφζπκα, είλαη ε πεηζψ, ε έκπλεπζε, ε εκςχρσζε, ε δεκηνπξγία 

εκπηζηνζχλεο, ε δεκηνπξγία νξάκαηνο θ.ιπ. (Mockler, 2002). Κεληξηθά ζεκεία ηεο εγεζίαο είλαη 

ε παξαθίλεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ (Μπνπξαληάο, 2002). Έηζη, πξνυπφζεζε ψζηε έλα 

άηνκν εζεινληηθά θαη πξφζπκα λα αθνινπζήζεη έλαλ εγέηε είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. 

Γη‘ απηφ ν εγέηεο πξέπεη λα δεκηνπξγεί έλα ηέηνην θιίκα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο θαη κέζα απφ απηνχο ε επίηεπμε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο.  

Ο βνξηάο θαη ν ήιηνο  

ην κχζν απηφ ν βνξηάο θαη ν ήιηνο πξνζπαζνχλ, ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, λα 

επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βνζθνχ, λα απνρσξηζηεί ηελ θάπα ηνπ. Ο βνξηάο πξνζπαζεί λα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βνζθνχ ζηε βάζε ηνπ θαηαλαγθαζκνχ, «ν βνξηάο θχζαγε κε φιε 

ηνπ ηε δχλακε». κσο ν βνξηάο δελ θαηάθεξε λα επεξεάζεη ην βνζθφ «θαη φζν πην πνιχ θχζαγε 

ν βνξηάο, ηφζν πην ζθηρηά ηπιηγφηαλ ν βνζθφο κε ηελ θάπα γηα λα δεζηαίλεηαη θαη λα κελ ηε 

ράζεη». Αληηζέησο, ν ήιηνο πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βνζθνχ κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε ν βνζθφο εζεινληηθά θαη πξφζπκα λα απνρσξηζηεί ηελ θάπα ηνπ. Ο ήιηνο θαζνδεγεί ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ βνζθνχ, «θψηηζε ην βνζθφ κε ηηο αθηίλεο ηνπ θη εθείλνο έλησζε δέζηε θαη 

μεθνχκπσζε ηελ θάπα ηνπ». Ο επεξεαζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ζε εζεινληηθή βάζε 

πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ. «Ο βνζθφο, θαζψο πεξπαηνχζε θάησ 

απφ ηνλ θαπηφ ήιην, δεζηαηλφηαλ φιν θαη πην πνιχ. ―Γελ κπνξψ λα ζπλερίζσ κε ηέηνηα δέζηε‖ 

είπε. Έβγαιε ηελ θάπα θαη θάζηζε ζηε ζθηά ελφο δέληξνπ». Ο ήιηνο δεκηνχξγεζε έλα ηέηνην θιίκα 

ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, λα απνρσξηζηεί ν βνζθφο ηελ θάπα ηνπ, ε νπνία 

πεξλάεη κέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηνπ βνζθνχ, ν νπνίνο δελ κπνξνχζε λα 

πεξπαηήζεη κε ηφζε πνιιή δέζηε, θαη είρε αλάγθε λα ληψζεη ιηγφηεξε δέζηε. Ο ήιηνο ινηπφλ είλαη 

ν αδηακθηζβήηεηνο εγέηεο, ν νπνίνο θαηαθέξλεη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ βνζθνχ κέζα 

απφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ψζηε εθείλνο εζεινληηθά θαη πξφζπκα λα 

απνρσξηζηεί ηελ θάπα ηνπ. Ο Αίζσπνο κέζα απφ ην κχζν καο δηδάζθεη φηη απνηειεζκαηηθή 

εγεζία είλαη εθείλε πνπ θάλεη ηα άηνκα λα ζπλεηζθέξνπλ εζεινληηθά θαη πξφζπκα ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ.  

Λήςε απνθάζεσλ  

Λήςε απνθάζεσλ είλαη ε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπκε έλα πξφβιεκα ή λα εθκεηαιιεπηνχκε κηα επθαηξία. Ζ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζεηξά απφ ηα αθφινπζα πέληε βήκαηα 

(Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2013). 1ν βήκα: εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ή δηαπίζησζε κηαο 

επθαηξίαο. Σν πξψην βήκα νπζηαζηηθά είλαη ε εθηίκεζε ηεο ησξηλήο θαηάζηαζεο. Δληνπίδνπκε φηη 

ππάξρεη πξφβιεκα ή δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη κηα επθαηξία πνπ κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε. 

Σν βήκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Οξηζκέλεο θνξέο πξνζπαζνχκε λα ζθεθηνχκε πηζαλέο 

ιχζεηο ζε θάπνην πξφβιεκα ή θαηάζηαζε θαη ηειηθά αλαθαιχπηνπκε φηη δελ έρνπκε θαηαλνήζεη 

ηελ θαηάζηαζε, φηη ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη δηαθνξεηηθή, φηη αζρνινχκαζηε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη κε ηηο αηηίεο ηνπ. 2ν βήκα: αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ. Δπηδηψθνπκε λα βξνχκε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, δηφηη 

έηζη ε πηζαλφηεηα λα πάξνπκε ηελ πιένλ ηθαλνπνηεηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ζσζηή απφθαζε, 

απμάλεηαη. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ παίδνπλ ε εκπεηξία, νη γλψζεηο, ε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε, ε επθπΐα θ.ιπ. 3ν βήκα: αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε 

ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο θάζε πξφηαζεο, ηνλ εληνπηζκφ δειαδή ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ πεξηθιείεη θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε θάζε ιχζε. 4ν βήκα: 

αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη επηινγή ηεο θαιχηεξεο. Πξνζδηνξίδνπκε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο, ηα 

νθέιε θαη ην θφζηνο ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο θαη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο 
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ιχζεο. Δάλ θακία απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί δελ γίλεη απνδεθηή, πξέπεη 

λα αξρίζεη πάιη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ην πξψην ζηάδην, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζνπκε άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 5ν βήκα: πινπνίεζε ηεο απφθαζεο. Δίλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ βήκα, γηαηί καο ζπκίδεη φηη δελ αξθεί λα πάξνπκε κηα απφθαζε, αιιά θαη λα 

δηαπηζηψζνπκε ζηελ πξάμε θαηά πφζν κπνξνχκε λα ηελ πινπνηήζνπκε θαη πφζν απνηειεζκαηηθή 

είλαη.  

Ζ γάηα θαη ην θνπδνπλάθη  

ην κχζν ηνπ Αηζψπνπ «Ζ γάηα θαη ην θνπδνπλάθη» ηα πνληηθάθηα δηαπηζηψλνπλ φηη ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε είλαη δπζάξεζηε γη‘ απηά. Ζ γάηα έρεη ζθνηψζεη πάξα πνιιά πνληηθάθηα 

θη έηζη ν πιεζπζκφο ηνπο έρεη κεησζεί. Δπνκέλσο, πξέπεη λα βξνπλ κηα ιχζε γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Αο εμεηάζνπκε εάλ ηα πνληηθάθηα αθνινπζνχλ ηα βήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν 1ν βήκα ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δηαπίζησζε απφ ηα πνληηθάθηα φηη ε γάηα έρεη ζθνηψζεη πάξα 

πνιιά πνληηθάθηα είλαη εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αθεηεξία γηα ιήςε απνθάζεσλ. κσο, 

δελ είλαη νξηζκφο. Σα πνληηθάθηα αζρνινχληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ην γεγνλφο 

φηη έρεη κεησζεί ν πιεζπζκφο ηνπο, θαη φρη κε ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο νξηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ αξρεγφ ησλ πνληηθψλ: Ζ γάηα ζθνηψλεη ηα 

πνληηθάθηα γηαηί ηα βξίζθεη φπνπ θαη αλ πεγαίλνπλ. Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα είλαη «πψο ζα 

θαηαθέξνπλ ηα πνληηθάθηα λα μέξνπλ πνχ βξίζθεηαη θάζε θνξά ε γάηα, ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη 

θαη λα κε κπνξεί λα ηα ζθνηψλεη;». ην 2ν βήκα, αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηα πνληηθάθηα 

αθνχ έρνπλ εληνπίζεη ην πξφβιεκα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ 

ην πξφβιεκα. «Να ηε ζθνηψζνπκε!», «Να ηε ιηψζνπκε!», «Να ηεο βγάινπκε ηα λχρηα!». Καη κηα 

ιχζε αθφκε, απφ κηα λεαξή θαη έμππλε πνληηθίλα, «λα πεξηκέλνπκε κέρξη λα απνθνηκεζεί, λα 

ζθαξθαιψζνπκε πάλσ ηεο θαη λα ηεο δέζνπκε έλα θνπδνπλάθη ζην ιαηκφ. Έηζη θάζε θνξά πνπ ζα 

έξρεηαη ζα ηελ αθνχκε θαη ζα ηξέρνπκε λα θξπθηνχκε πξηλ καο πηάζεη». Σα πνληηθάθηα βξήθαλ 

θαηαπιεθηηθή ηελ ηδέα πνπ πξφηεηλε ε λεαξή πνληηθίλα. ην 3ν βήκα γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ελψ ζην 4ν βήκα ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ε επηινγή 

ηεο θαιχηεξεο. Σα πνληηθάθηα δελ αθνινχζεζαλ ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηξίην βήκα 

θαη ζην ηέηαξην βήκα. Τηνζέηεζαλ ηε ιχζε πνπ πξφηεηλε ε λεαξή πνληηθίλα ρσξίο λα εμεηάζνπλ 

ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο πξφηαζεο, λα εληνπίζνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πεξηθιείεη θαη 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη απηή ε ιχζε. Δπίζεο δελ εμέηαζαλ αλ είλαη δπλαηφ λα 

εθαξκνζηεί. Μφλν ν αξρεγφο, πνληηθφο κεγαιχηεξνο ζε ειηθία θαη κε εκπεηξία, αθνχ εζχραζαλ 

ηα πνληηθάθηα, έζεζε ην εξψηεκα «Πνηνο απφ εζάο ζα θξεκάζεη ην θνπδνπλάθη ζην ιαηκφ ηεο 

γάηαο;» ππνδειψλνληαο έηζη ηε κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πξφηαζεο ηεο πνληηθίλαο. Έηζη ηα 

πνληηθάθηα ζα πξέπεη λ‘ αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη πάιη απφ ηελ αξρή, γηα λα αλαδεηήζνπλ άιιεο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  

Ο αξρεγφο ησλ πνληηθψλ καο ππελζπκίδεη φηη, φηαλ πξφθεηηαη λα πάξνπκε κηα απφθαζε, δελ 

αξθεί λα βξνχκε κηα ιχζε. Πξέπεη λα εμεηάδνπκε, εάλ κπνξνχκε λα ηελ εθαξκφζνπκε.  

πκπεξάζκαηα  

Οη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ, πξνζθέξνπλ δηδάγκαηα, ηα νπνία, φηαλ κεηαθέξνληαη ζην πεδίν ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, παξέρνπλ έλαλ επράξηζην ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο 

ηνπ management θαη παξάιιεια ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Μηα δπζθνιία πνπ κπνξεί 

θάπνηνο λα ζπλαληήζεη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ management ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κχζνπο ηνπ 

Αηζψπνπ είλαη λα πείζεη ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ζπλεζίζεη λα θξαηνχλ παζεηηθά 

ζεκεηψζεηο, λα απνκλεκνλεχνπλ ην καζεζηαθφ πιηθφ γηα λα πεξάζνπλ ηηο εμεηάζεηο θαη κεηά λα 

ην δηαγξάςνπλ απφ ηε κλήκε ηνπο, λα μεράζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη λα 

εκπιαθνχλ ζε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Ζ Sweetman (1997) επηζεκαίλεη φηη 

δεκηνπξγηθέο ηερληθέο, φπσο νη κχζνη, κπνξεί λα θάλνπλ καζεηέο θαη θαζεγεηέο λα ληψζνπλ 

άβνια λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε έλα κάζεκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γηαηί απαηηνχλ λα βγνπλ απφ 

ην γλψξηκν πιαίζην θαη λα αθεζνχλ ζην δηαθνξεηηθφ θαη ηε θαληαζία. Ζ δηδαζθαιία απαηηεί 

πξνζπάζεηα, ψζηε λα εκπλεχζνπκε ζηνπο καζεηέο ηε δηάζεζε γηα κάζεζε, θαζψο είλαη εμαηξεηηθά 
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δχζθνιν λα αλαγθάζνπκε νπνηνλδήπνηε λα κάζεη νηηδήπνηε (Elzinga, 2007). Πηζηεχνπκε φηη νη 

κχζνη ηνπ Αηζψπνπ, πνπ έρνπλ εηπσζεί 2.500 ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ, κπνξνχλ λα εκπλεχζνπλ ηνπο 

καζεηέο θαη λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην κάζεκα.  

Ο Αίζσπνο καο έρεη παξαδψζεη κηα πιεζψξα κχζσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ management. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ θαη πψο ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα δηδάμνπκε έλλνηεο ηνπ management. Ζ έλλνηα ηεο κάζεζεο 

ζην κχζν «Σν ιηνληάξη θαη ε αιεπνχ»∙ ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε ζην κχζν «Ο 

θφξαθαο θαη ην θαλάηη»∙ ε αλαγθαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ζην κχζν «Ο κπισλάο, ν γηνο ηνπ θαη 

ν γάηδαξνο»∙ ζηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ ζπγθξνχζεσλ ζην κχζν «Σν ιηνληάξη, ν γάηδαξνο θαη ε 

αιεπνχ»∙ θίλδπλνη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην κχζν «Ζ αιεπνχ θαη ην ηζνπαλφζθπιν»∙ νη 

έλλνηεο ηεο ζπλέξγεηαο θαη ηεο ζηάζεο σο πξνο ηηο αιιαγέο ζην κχζν «Σν άινγν θαη ν 

θνξησκέλνο γάηδαξνο». Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ κχζσλ θαίλεηαη φηη είλαη έλαο αμηνζεκείσηνο 

ηξφπνο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ έλλνηεο θαη αξρέο 

ηνπ management.  
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Πεξίιεςε 

  
       Η επαφό με το υγρϐ ςτοιχεύο απϐ τισ μικρϋσ ηλικύεσ  και η ςωςτό εκπαύδευςη 
των παιδιών που βρύςκονται κοντϊ ςτισ κολυμβητικϋσ δεξαμενϋσ ό την θϊλαςςα, με 
γνώςη τεχνικών τϐςο κολϑμβηςησ ϐςο και ναυαγοςωςτικόσ, θα πρϋπει να εύναι 
μϋροσ τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ ϐλων των βαθμύδων.  κοπϐσ του προγρϊμματοσ 
μασ όταν η διδαςκαλύα των βαςικών αρχών αςφϊλειασ ςτο νερϐ και 
ναυαγοςωςτικόσ για τα παιδιϊ του Δημϐςιου χολεύου. Γενικού ςτϐχοι του 
προγρϊμματοσ όταν η αφϑπνιςη, η γνώςη και η ετοιμϐτητα των παιδιών ςε 
καταςτϊςεισ κινδϑνου γϑρω απϐ το νερϐ. Επιμϋρουσ ςτϐχοι όταν οι τεχνικϋσ 
διϊςωςησ ϐπωσ, εντοπιςμϐσ θϑματοσ, εύςοδοσ ςτο νερϐ με οπτικό επαφό, 
προςϋγγιςη θϑματοσ με ό χωρύσ ςωςτικϐ μϋςο, ρυμοϑλκηςη θϑματοσ ςτην ακτό κ.α.  
Αναμϋνουμε ϐτι η εφαρμογό του προγρϊμματοσ θα βοηθόςει να προςδιοριςτοϑν και 
να προγραμματιςτοϑν οι παρεμβϊςεισ ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα, ςε πανελλόνια 
εμβϋλεια, ώςτε να μειωθοϑν οι πνιγμού παιδιών και εφόβων.   

 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Αςφϊλεια ςτο νερϐ, ναυαγοςωςτικό, μαθητϋσ, ςχολεύο.    

Δηζαγσγή 

Σα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ετόςιουσ πνιγμοϑσ ςυνανθρώπων μασ ςε θϊλαςςεσ, 
πιςύνεσ και δεξαμενϋσ ςτη χώρα μασ,  μασ κατατϊςςουν δυςτυχώσ ςτην πρώτη θϋςη ςε 
Ευρωπαώκϐ επύπεδο και ςτη δεϑτερη θϋςη ςε παγκϐςμιο (μετϊ την Ιαπωνύα)! την Ελλϊδα 
την τελευταύα εικοςαετύα πνύγηκαν 5.800 ϊνθρωποι, ετηςύωσ θρηνοϑμε κατϊ μϋςο ϐρο 300 
θϑματα, απϐ τα οπούα το 45¿ εύναι νϋοι 15-19 ετών ενώ ο μϋςοσ ϐροσ μικρών παιδιών 
ανϋρχεται ςτα 20 κϊθε χρϐνο. Ωρα εύναι επιβεβλημϋνο να πϊρουμε τα ςωςτϊ μϋτρα 
πρϐληψησ ϋτςι ώςτε να μην θρηνοϑμε κϊθε χρϐνο θϑματα και κυρύωσ μικρϊ παιδιϊ. 
(Σρικούλησ κ.α., 2000). 
  Οι γενεςιουργϋσ αιτύεσ του προβλόματοσ των πνιγμών αναφϋρονται παρακϊτω. 
Η πρώτη αιτύα οφεύλεται ςτο ϐτι, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, ο ελληνικϐσ λαϐσ δε γνωρύζει να 
κολυμπϊ ςωςτϊ. Δυςτυχώσ, πϊνω απϐ τουσ μιςοϑσ ςυμπολύτεσ μασ, δυςκολεϑονται ςτη 
θϊλαςςα και πολϑ περιςςϐτερο ςτισ πιςύνεσ που η ϊνωςη μικραύνει κατϊ πολϑ. «Ξϋρω να 
κολυμπώ» ςημαύνει ϐτι κϊποιοσ πολύτησ μπορεύ να διανϑςει μύα απϐςταςη πενόντα μϋτρων 
χωρύσ βοόθεια, ςε νερϐ που δεν πατώνει. Αξιοςημεύωτο εύναι ϐτι τα περιςςϐτερα 
Ελληνϐπουλα πιςτεϑουν και δηλώνουν ϐτι γνωρύζουν κολϑμπι. Ϊτςι ϋνα ποςοςτϐ γϑρω ςτο 
80¿ των παιδιών ηλικύασ 4-6 ετών αναφϋρει ϐτι ξϋρει να κολυμπϊ. Σο ποςοςτϐ αυτϐ αγγύζει 
το 98¿ ςε παιδιϊ μεγαλϑτερησ ηλικύασ. Παρϐλα αυτϊ ϋνα ςτα τϋςςερα ό πϋντε παιδιϊ 
αναφϋρει ϐτι κϊποια ςτιγμό ϋχει κινδυνεϑςει κατϊ τη διϊρκεια τησ κολϑμβηςησ 
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υποδηλώνοντασ ϐτι υπϊρχουν παρϊγοντεσ που εκθϋτουν τα παιδιϊ ςε κύνδυνο και πρϋπει να 
εκτιμηθοϑν (Επαγγελματύασ Ναυαγοςώςτησ, 2012).  

ε μύα μελϋτη ςτην ελληνικό επικρϊτεια ςε ςχϋςη με την εκςτρατεύα: "Παιδύ και πρϐληψη 
ατυχημϊτων ςτον υδϊτινο χώρο" βρϋθηκε, ϐτι τα περιςςϐτερα απϐ τα μιςϊ παιδιϊ που εύναι 
μικρϐτερα απϐ 7 χρονών διδϊχτηκαν κολϑμβηςη απϐ τουσ γονεύσ τουσ, ενώ μϐνο ϋνα 10¿ 
των παιδιών που ςυμμετεύχαν ςτη μελϋτη ϋμαθε να κολυμπϊ απϐ δϊςκαλο κολϑμβηςησ. 
Αυτϐ που εύναι πιο ανηςυχητικϐ εύναι ϐτι 12¿ των παιδιών ηλικύασ κϊτω των 7 ετών 
δηλώνει ϐτι ϋμαθε μϐνο του κολϑμβηςη και ϋνα 6¿ των παιδιών τησ ύδιασ ηλικιακόσ ομϊδασ 
ϐτι τουσ ϋμαθαν κολϑμβηςη τα αδϋλφια τουσ. Μϐνο 7¿ των παιδιών ηλικύασ 4-6 ετών 
πηγαύνει τακτικϊ κολυμβητόριο, ποςοςτϐ που αυξϊνεται ςτο 15¿ για τα παιδιϊ του 
δημοτικοϑ. Σα παιδιϊ του γυμναςύου ςυμμετϋχουν πολϑ λιγϐτερο ςε τϋτοιεσ αθλητικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ, μια και μϐνο 5¿ των ερωτηθϋντων δηλώνουν ϐτι πηγαύνουν 
κολυμβητόριο. ε αυτϐ προςτύθεται και η κακό αγωγό, πϊνω ςε θϋματα κολυμβητικόσ 
παιδεύασ, αλλϊ και ο ιδιαύτερα «κακϐσ» χαρακτόρασ του Ϊλληνα, που αψηφϊ τουσ κανϐνεσ 
αςφαλεύασ και ενεργεύ απϐ ϊγνοια ό απϐ «ωχαδερφιςμϐ», πληρώνοντασ τελικϊ το τύμημα 
πϊρα πολϑ ακριβϊ, αφοϑ οι πνιγμού εύναι η δεϑτερη αιτύα θανϊτου ςτην Ελλϊδα, μετϊ τα 
τροχαύα ατυχόματα. Ψσ δεϑτερη αιτύα του φαινϐμενου εύναι η αδυναμύα τησ πολιτεύασ να 
εφαρμϐςει τουσ όδη ψηφιςμϋνουσ νϐμουσ, με κϑριουσ αποδϋκτεσ τουσ Οργανιςμοϑσ Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ, αλλϊ και τα αρμϐδια υπουργεύα. τισ 7 Υεβρουαρύου 2000, τϋθηκε ςε 
εφαρμογό το Προεδρικϐ Διϊταγμα 23ΥΕΚ18Α, ϐπου ρητϊ ορύζει την ϑπαρξη ναυαγοςωςτών 
ςε ϐλεσ τισ πολυςϑχναςτεσ παραλύεσ τησ χώρασ και ϐχι μϐνο ςτισ ελϊχιςτεσ οργανωμϋνεσ. Ψσ 
πολυςϑχναςτη παραλύα ορύζεται κϊθε παραλύα που, ϋςτω και μύα ημϋρα κατϊ τη διϊρκεια 
του καλοκαιριοϑ, ςυγκεντρώνει απϐ πεντακϐςια ϊτομα και πϊνω (Σρικούλησ κ.α., 2000). 

  Παρϐλα αυτϊ, χϊνονται εκατοντϊδεσ ςυνϊνθρωπού μασ, κϊθε χρϐνο, κυριολεκτικϊ 
θυςιαςμϋνοι ςε μια παρϊλογη απϐ πϊςησ φϑςεωσ λογικό. Σο λυπηρϐ εύναι ϐτι δεν ϋχουμε 
ςτοιχεύα για τουσ πνιγμοϑσ ςτισ πιςύνεσ καθώσ το κρϊτοσ δεν ϋχει ςυςτόςει ακϐμη μια 
επιτροπό για την καταγραφό τουσ. τοιχεύα διαθϋτουμε μϐνο για τουσ θαλϊςςιουσ πνιγμοϑσ 
τα οπούα εύναι αποκαρδιωτικϊ για τη χώρα μασ. Επύςησ, ο ϋντονοσ θαλϊςςιοσ χαρακτόρασ 
τησ χώρασ μασ και η οικειϐτητα που ϐλοι οι Ϊλληνεσ πιςτεϑουμε ϐτι ϋχουμε με το νερϐ, δεν 
αποδεικνϑεται ςτην πραγματικϐτητα, καθώσ το 60¿ των Ελλόνων δε γνωρύζει ςτοιχειώδη 
κολϑμβηςη. Η εκμϊθηςη κολϑμβηςησ  κατϊ κϑριο λϐγο και δευτερευϐντωσ η αςφϊλεια γϑρω 
και μϋςα ςτο νερϐ, με τρύτη ςτη ςειρϊ την επύβλεψη και ναυαγοςωςτικό ακτών και 
δεξαμενών, λοιπϐν, εύναι  παραπϊνω απϐ αναγκαύα για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ. 
Πρϋπει να αναφερθεύ ϐτι η χώρα μασ, ωσ ϋντονα τουριςτικό, ϋχει πολλοϑσ τουρύςτεσ θϑματα 
κϊθε χρϐνο, γεγονϐσ που κϊνει ακϐμη πιο αναγκαύα τη δραςτηριοπούηςη ϐλων και την 
ενύςχυςη τησ εκπαύδευςησ και τησ μϋριμνασ. 
        Με αύςθημα ευθϑνησ προσ την μαθητιώςα νεολαύα μασ, αλλϊ και αγϊπησ προσ το 
αντικεύμενο τησ Υυςικόσ Αγωγόσ που υπηρετοϑμε με προςόλωςη για ςειρϊ ετών, 
ξεκινόςαμε την ςχολικό χρονιϊ 2010-11 ϋνα Πιλοτικϐ πρϐγραμμα εκμϊθηςησ κολϑμβηςησ 
ςτα δημϐςια ςχολεύα των Δόμων τησ περιφϋρειασ Δ’ Αθόνασ ςτην οπούα ανόκουμε 
εκπαιδευτικϊ. Οι Δ/ντεσ Πρωτοβϊθμιασ και Δ/θμιασ Εκπαύδευςησ Δ’ Αθόνασ, η ϑμβουλοσ 
Υυςικόσ Αγωγόσ Δ’ Αθόνασ, οι Δ/ντεσ των ςχολεύων που προςεγγύςαμε, οι ςϑλλογοι 
δαςκϊλων και καθηγητών, οι καθηγητϋσ Υυςικόσ Αγωγόσ των ςχολεύων αυτών, αλλϊ και οι 
γονεύσ των μαθητών των ςχολεύων που πόραν μϋροσ ςτο πρϐγραμμα, ςυγκατατϋθηκαν ςτην 
εφαρμογό του προγρϊμματοσ κολϑμβηςησ. 
       ήλοι αναγνώριςαν την αναγκαιϐτητα του μαθόματοσ τησ κολϑμβηςησ για τα παιδιϊ του 
Δημοτικοϑ και του Γυμναςύου,  γιατύ εύναι επιβεβλημϋνο να πϊρουμε τα ςωςτϊ μϋτρα 
πρϐληψησ ϋτςι ώςτε να μην θρηνοϑμε κϊθε χρϐνο θϑματα και κυρύωσ παιδιϊ.  Η δυνατϐτητα 
εκμϊθηςησ τησ κολϑμβηςησ μϋςα ςτο ςχολικϐ ωρϊριο, για ϐλα ανεξαιρϋτωσ τα παιδιϊ που 
φοιτοϑν ςτο δημϐςιο ςχολεύο, χωρύσ δαπϊνη και μϋριμνα για το γονϋα, την δϑςκολη αυτό 
εποχό που ζοϑμε, αποτελεύ δώρο ζωόσ προσ τουσ μαθητϋσ μασ και ϋχουμε καθόκον να τουσ 
το προςφϋρουμε. το Πιλοτικϐ πρϐγραμμα κολϑμβηςησ, εύχαμε μϋςα ςτουσ επιμϋρουσ 
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ςτϐχουσ μασ να μϊθουμε ςτα παιδιϊ εκτϐσ απϐ τα βαςικϊ ςτυλ προώθηςησ, κϊποιεσ βαςικϋσ 
αρχϋσ ναυαγοςωςτικόσ.  Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ επιτυγχϊνεται κατϊ ϋνα πολϑ ςημαντικϐ 
ποςοςτϐ, ϐταν οι νεαρού μαθητϋσ κατορθώνουν να ϋχουν μύα κολυμβητικό επϊρκεια, δηλαδό 
να επιτυγχϊνουν την αναπνοό με το κεφϊλι μϋςα ςτο νερϐ και να προωθοϑνται με τα 
ενδεδειγμϋνα ςτυλ κολϑμβηςησ (π.χ. ελεϑθερο, ϑπτιο).  Επειδό ϐμωσ θεωροϑμε ϐτι εύναι 
πολϑ ςημαντικϐ να αφυπνύςουμε τα παιδιϊ ςε ςχϋςη με την αςφϊλεια και την 
ναυαγοςωςτικό, για να γύνουν γνώςτεσ των κινδϑνων και ϊρα πιο ϋτοιμοι για το 
αναπϊντεχο, οργανώςαμε το πρϐγραμμα και το εφαρμϐςαμε! 
      Η ναυαγοςωςτικό  μπόκε απϐ την ομϊδα μασ υλοπούηςησ ςε μύα πιο επιςτημονικό βϊςη 
και μελετόθηκε ςαν τεχνικό εκμϊθηςησ ςτα αγϐρια και τα κορύτςια τριών διαφορετικών 
ηλικιακών ομϊδων, που ςυμμετεύχαν ςτο μϊθημα τησ κολϑμβηςησ. Η ερευνητικό μασ 
υπϐθεςη όταν ϐτι μετϊ το τϋλοσ του προγρϊμματοσ τα παιδιϊ θα εύχαν βελτιώςει την γνώςη 
τουσ απϐ την πρώτη ςτην δεϑτερη μϋτρηςη, γϑρω απϐ τα θϋματα αςφϊλειασ και 
ναυαγοςωςτικόσ, απαντώντασ ΝΑΙ ςτισ ερωτόςεισ γνώςεων, αφοϑ θα ϋχουν δοκιμϊςει τισ 
τεχνικϋσ βιωματικϊ και θα ϋχουν διδαχθεύ με τρϐπο αναλυτικϐ ςτην θεωρύα τισ τεχνικϋσ 
αυτϋσ.  

Μέζνδνο 

Όξγαλν κέηξεζεο 

Αρχικϊ, για να αξιολογόςουμε τισ γνώςεισ τουσ ςε ςχϋςη με την αςφϊλεια ςτο νερϐ 
δημιουργόςαμε ϋνα «Ερωτηματολϐγιο Γνώςεων Ναυαγοςωςτικόσ για Παιδιϊ» 20 
ερωτόςεων, με ςτοιχεύα απϐ το Καναδικϐ Εγχειρύδιο Ναυαγοςωςτικόσ, την Βαςιλικό 
Ακαδημύα Ναυαγοςωςτικόσ τησ Μεγϊλησ Βρετανύασ, την Ελληνικό Ναυαγοςωςτικό 
Ακαδημύα (Canadian Life Saving Manual, 1981) και την Πανελλόνια χολό Ναυαγοςωςτικόσ 
(Ελληνικό Ναυαγοςωςτικό Ακαδημύα, 2012), ϐπου προτεύνουν τρϐπουσ να αποφεϑγουμε 
τον κύνδυνο κοντϊ ςτο υγρϐ ςτοιχεύο, εύτε πρϐκειται για θϊλαςςεσ εύτε για δεξαμενϋσ.       

Σο ερωτηματολϐγιο χρηςιμοποιεύ ςκϐπιμα την ενδεδειγμϋνη ορολογύα για αυτϐ και 
κατϊ την χορόγηςη του, κυρύωσ ςτα μικρϐτερα παιδιϊ, επιβλϋπαμε την διαδικαςύα για να 
μποροϑμε να παρϋχουμε πληροφορύεσ και επεξηγόςεισ ςτισ ερωτόςεισ που δεν 
καταλϊβαιναν. Οι ερωτόςεισ όταν κλειςτοϑ τϑπου δηλαδό τα παιδιϊ απαντοϑν με ϋνα ΝΑΙ 
ϐταν γνωρύζουν και με ϋνα ΟΦΙ ϐταν δεν γνωρύζουν π.χ. Γνωρύζετε τον εξοπλιςμϐ του 
ναυαγοςώςτη;  ΝΑΙ/ΟΦΙ. Σα παροτρϑναμε να γρϊψουν μύα δϑο λϋξεισ παραπϊνω ϐταν η 
απϊντηςό όταν ΝΑΙ π.χ. ςανύδα, ςχοινύ, ςφυρύχτρα, ςωςτικό λϋμβοσ κ.λ.π. Παραθϋτουμε το 
ερωτηματολϐγιο ςε Παρϊρτημα ςτο τϋλοσ τησ ενϐτητασ. 

 

Δεύγμα 
Σο ερωτηματολϐγιο δϐθηκε ςε 3 τϊξεισ τησ Ε’ Δημοτικοϑ και ςε 2 τϊξεισ τησ Σ’ 

Δημοτικοϑ του 2ου και του 5ου Δημοτικοϑ χολεύου Αργυροϑπολησ και ςε ϋνα τμόμα Σ’ 
Σϊξησ του 2ου Δημοτικοϑ Ελληνικοϑ, ςε 4 τμόματα τησ Α’ Γυμναςύου του 4ου Γυμναςύου 
Αργυροϑπολησ και ςε ϋνα τμόμα τησ Α’ Λυκεύου του 4ου Λυκεύου Αλύμου. Ο ςυνολικϐσ 
αριθμϐσ των μαθητών και μαθητριών που ϋλαβαν μϋροσ ςτην μελϋτη μασ όταν 198 (97 
αγϐρια και 101 κορύτςια), τριών ηλικιακών ομϊδων δηλ. 10-12, 12-13 και 15,5-16 χρϐνων. 

 
Διαδικαςύα 

Σην πρώτη μϋρα μαθόματοσ οδηγόςαμε τα παιδιϊ ςε αύθουςα διαλϋξεων που υπϊρχει 
μϋςα ςτο κολυμβητόριο και τουσ μιλόςαμε για το μϊθημα τησ κολϑμβηςησ ςε ςχϋςη με την 
αςφϊλεια γϑρω και μϋςα ςτο υδϊτινο περιβϊλλον, μϋςω παρουςύαςησ Power Point, αφοϑ 
πρώτα τουσ δώςαμε να ςυμπληρώςουν το ερωτηματολϐγιο που ανιχνεϑει τισ βαςικϋσ τουσ 
γνώςεισ ναυαγοςωςτικόσ.  Ακολοϑθηςε μύα εκτεταμϋνη ςυζότηςη με την κϊθε τϊξη για τισ 
πιθανϐτητεσ ατυχόματοσ και πνιγμοϑ και τισ εμπειρύεσ τουσ ό τα ακοϑςματα τουσ ςε ςχϋςη 
με την αςφϊλεια ςε κολυμβητικϋσ δεξαμενϋσ ό ακτϋσ. 
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τη ςυνϋχεια κϊναμε καταγραφό του ημερολογιακοϑ ϋτουσ και του αριθμοϑ των 
ςυναντόςεων ςτην πιςύνα. Η καταγραφό αυτό εύχε ςαν ςκοπϐ τον καταμεριςμϐ των 
προπονητικών ςυναντόςεων για κϊθε τμόμα, ώςτε να γνωρύζουμε πϐςεσ φορϋσ θα ϋρθουν 
τα παιδιϊ ςτην πιςύνα και να χωρύςουμε τισ ςυναντόςεισ με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να ϋχουμε 
ύςο καταμεριςμϐ των μαθημϊτων για να γύνει και η εκμϊθηςη των βαςικών ςτυλ 
προώθηςησ και των ναυαγοςωςτικών αρχών. 

υμφωνόςαμε να κϊνουν τϋςςερα μαθόματα και να επαναλϊβουμε την μϋτρηςη με το 
ερωτηματολϐγιο την πϋμπτη φορϊ που θα ϋρχονταν ςτην πιςύνα για μϊθημα. Ο λϐγοσ όταν 
για μεθοδολογικοϑσ ςκοποϑσ δηλ. να μην εύμαςτε κοντϊ ςτην πρώτη μϋτρηςη (λιγϐτερο απϐ 
7 ημϋρεσ) και υπϊρξει η επύδραςη μϊθηςησ (practice effect), αλλϊ οϑτε να υπϊρξει μεγϊλη 
χρονικό απϐςταςη μϋχρι την δεϑτερη μϋτρηςη, για αξιϐπιςτη ςυμφωνύα απαντόςεων 
(Osgood, 1967; Oppenheim, 1994; Thomas & Nelson, 2001). 
Οι τεχνικϋσ που διδϊχθηκαν οι μαθητϋσ/τριεσ ςε ςχϋςη με την αςφϊλεια ςτο νερϐ και την 
ναυαγοςωςτικό όταν αναλυτικϊ: 

1) Εντοπιςμϐσ θϑματοσ 
2) Εύςοδοσ ςτο νερϐ με οπτικό επαφό θϑματοσ 
3) Προςϋγγιςη θϑματοσ χωρύσ ςωςτικϐ μϋςο 
4)  Προςϋγγιςη θϑματοσ με ςωςτικϐ μϋςο (ςανύδα) 
5) Εξειδικευμϋνη λαβό ςώματοσ του θϑματοσ για να βρύςκεται το πρϐςωπο του 

πϊντα ϋξω απϐ το νερϐ κατϊ την διϊςωςη. 
6) Ρυμοϑλκηςη θϑματοσ ςε αςφαλϋσ μϋροσ μακριϊ απϐ το νερϐ, με παραύνεςη, 

ςταθερό ομιλύα και ενθϊρρυνςη. 
Σο μϊθημα διδαςκαλύασ των τεχνικών ναυαγοςωςτικόσ και αςφϊλειασ 

πραγματοποιόθηκε τα τελευταύα 15’ του εβδομαδιαύου μαθόματοσ τησ κολϑμβηςησ. Μετϊ 
των πϋρασ των 4 ςυναντόςεων μϋςα ςτο νερϐ, επαναλϊβαμε την μϋτρηςη με τα 
ερωτηματολϐγια ςε ϐλα τα τμόματα που ςυμμετεύχαν χωριςτϊ, ώςτε να ϋχουμε μύα ϋνδειξη 
αλλαγόσ ςτισ γνώςεισ και την ςυμπεριφορϊ των παιδιών ςε ςχϋςη με αυτϊ που διδϊχθηκαν 
και βύωςαν για το διϊςτημα που ορύςαμε.   

Απνηειέζκαηα 

Τπόρξε ευρεύα αποδοχό του προγρϊμματοσ απϐ τα παιδιϊ.  Με μεγϊλο ενδιαφϋρον και 
ευχαρύςτηςη ςυμμετεύχαν ςτο πρϐγραμμα. την αρχό τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ, η 
μεγϊλη πλειοψηφύα των μαθητών (περύπου 70¿) γνώριζε ελϊχιςτα πρϊγματα γϑρω απϐ 
την αςφϊλεια και ναυαγοςωςτικό, τϐςο ςτη θεωρύα ϐςο και ςτην πρϊξη. Πιο ςυγκεκριμϋνα: 
Απϐ το ςϑνολο των μαθητών οι απαντόςεισ όταν θετικϋσ μϐλισ ςτο 33¿ των ερωτόςεων. 
Αναλυτικϐτερα, τα κορύτςια των 10 ετών απϊντηςαν θετικϊ (ΝΑΙ) 21,54¿ επύ των 
ερωτόςεων και τα αγϐρια 25,79¿. Σα κορύτςια των 11 ετών απϊντηςαν θετικϊ (ΝΑΙ) 
37,12¿ και τα αγϐρια 32,37. Σα κορύτςια των 15 ετών απϊντηςαν θετικϊ (ΝΑΙ) 49,09¿ και 
τα αγϐρια 35.71. Γενικϐτερα ςαν περιγραφικό ςτατιςτικό και λαμβϊνοντασ υπϐψη το νεαρϐ 
τησ ηλικύασ των παιδιών που απαντοϑν, μποροϑμε να ςυμπερϊνουμε πωσ η ενημϋρωςό τουσ 
όταν πολϑ ελλιπόσ ϋωσ ανϑπαρκτη για τα μικρϐτερα παιδιϊ και να προϋρχεται μϐνο απϐ 
ταινύεσ και ςόριαλ τησ τηλεϐραςησ. Σα μεγαλϑτερα παιδιϊ και κυρύωσ τα κορύτςια, ϋδειξαν 
ϐτι γνώριζαν αρκετϊ πρϊγματα ςε ςχϋςη με την αςφϊλεια ςτο νερϐ. Οι επεξηγηματικϋσ 
λϋξεισ που ακολουθοϑςαν τα ΝΑΙ των παιδιών όταν κατϊ κϑριο λϐγο το ςωςύβιο (22 φορϋσ), 
η ςανύδα (35 φορϋσ), το φιλύ τησ ζωόσ (6 φορϋσ), τα βατραχοπϋδιλα (5 φορϋσ), το ςχοινύ, το 
ςκϊφοσ, η προςϋγγιςη, η λαβό και ρυμοϑλκηςη και μύα φορϊ η υποθερμύα και η οπτικό 
επαφό.  

Κατϊ την επανεξϋταςη τα αποτελϋςματα ϋδειξαν πωσ: Σα κορύτςια των 10 ετών 
απϊντηςαν θετικϊ (ΝΑΙ) 50,05¿ επύ των ερωτόςεων και τα αγϐρια 50¿. Σα κορύτςια των 
11 ετών απϊντηςαν θετικϊ (ΝΑΙ) 76,3 ¿ και τα αγϐρια  54,9¿. Σα κορύτςια των 15 ετών 
απϊντηςαν θετικϊ (ΝΑΙ) 67,8¿ και τα αγϐρια 75.2¿. Παρατηροϑμε ϐτι τα παιδιϊ των 11 
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ετών απϊντηςαν ςε μεγϊλο ποςοςτϐ ΝΑΙ και βελτύωςαν τισ γνώςεισ τουσ απϐ την πρώτη 
ςτη δεϑτερη μϋτρηςη, ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ ηλιακϋσ ομϊδεσ. Επύςησ τα μεγαλϑτερα παιδιϊ 
βελτιώθηκαν ςε μεγϊλο ποςοςτϐ φθϊνοντασ πλϋον περύπου ςτο 70 ¿ , πρϊγμα που 
ςημαύνει ϐτι εξακολουθοϑν να μην γνωρύζουν μϐνο τισ τεχνικϋσ που δεν διδϊχθηκαν, αλλϊ 
εμπεριϋχονται ςτο ερωτηματολϐγιο (π.χ. Τποθερμύα, κρϊμπα, εξϊντληςη κολυμβητό - 
εγκαϑματα απϐ τον όλιο, χρηςιμοπούηςη φαρμακευτικοϑ υλικοϑ, επύδεςη τραυμϊτων, 
ςυμπτώματα ηλύαςησ και αντιμετώπιςη αυτόσ, παροχό Α' Βοηθειών (Καρδιοαναπνευςτικό 
Ανϊνηψη (ΚΑΡΠΑ).  Οι επεξηγηματικϋσ λϋξεισ ςτο ερωτηματολϐγιο κατϊ την δεϑτερη 
μϋτρηςη μειώθηκαν δραςτικϊ ςε ςυχνϐτητα εμφϊνιςησ, αλλϊ ϋδειξαν να εύναι πιο 
ςτοχευμϋνεσ (δηλ. απαντοϑν πωσ γύνεται η λαβό του θϑματοσ,  πωσ γύνεται η ρυμοϑλκηςη, 
ποια εύναι τα ςωςτικϊ μϋςα και τα εφϐδια του ναυαγοςώςτη, πωσ αφαιροϑνται τα ροϑχα 
μϋςα ςτο νερϐ). Η ομϊδα μασ το ερμόνευςε ςαν αποτϋλεςμα τησ ουςιαςτικόσ γνώςησ με την 
παρουςύαςη power point και την βιωματικό εμπειρύα τουσ ςτο νερϐ. Σα παιδιϊ γνωρύζουν 
πια τισ τεχνικϋσ και απαντοϑν ΝΑΙ κατϊ ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ.     

 Η χρόςη προβολό φωτογραφιών και υλικοϑ μϋςω τησ παρουςύαςησ power point 
ςχετικών με την ναυαγοςωςτικό, βοόθηςε ςημαντικϊ ςτην κατανϐηςη των νϋων 
διδακτικών αντικειμϋνων και επιτϊχυνε τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ. 

 Η χρόςη των αςκόςεων με παιγνιώδη μορφό, επϋδραςε θετικϐτατα ςτην διαδικαςύα 
εκμϊθηςησ των κολυμβητικών δεξιοτότων αςφϊλειασ και ναυαγοςωςτικόσ, 
ςυντελώντασ ςτην: ταχϑτερη εξοικεύωςη των μαθητών με το νερϐ και τισ τεχνικϋσ 
που απαιτοϑνται  

 Καλϑτερη επικοινωνύα μαθητό – εκπαιδευτικοϑ 

 Αϑξηςη τησ ςυγκϋντρωςησ προςοχόσ ςτισ οδηγύεσ του εκπαιδευτικοϑ, καθώσ και 
ςτην εκτϋλεςη των αςκόςεων 

 Ανανϋωςη του ενδιαφϋροντοσ και ενύςχυςη των εςωτερικών κινότρων των 
μαθητών/ τριών, για την εκμϊθηςη νϋων διδακτικών αντικειμϋνων και την 
εξϊςκηςη ςε αυτϊ 

Με την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ οι αρχικού ςτϐχοι μασ ϋχουν υλοποιηθεύ και η 
ερευνητικό μασ υπϐθεςη επαληθεϑτηκε. 

πδήηεζε   

Σο καινοτϐμο πρϐγραμμα ναυαγοςωςτικόσ και αςφϊλειασ ςτο νερϐ γύνεται για πρώτη 
φορϊ ςτο νομϐ Αττικόσ, με την ςυμμετοχό των Ε’ και ’Σ τϊξεων του 2ου και του 5ου 
Δημοτικοϑ χολεύου Αργυροϑπολησ, τησ Σ’ Σϊξησ του 2ου Δημοτικοϑ Ελληνικοϑ, τησ Α 
Σϊξησ του 4ου Γυμναςύου Αργυροϑπολησ  καθώσ και τησ Α’ Σϊξησ του 4ου Λυκεύου Αλύμου και 
ςυμπεριλαμβϊνεται ςτα πλαύςια του πιλοτικοϑ προγρϊμματοσ εκμϊθηςησ κολϑμβηςησ ςτα 
δημϐςια ςχολεύα. Η εκμϊθηςη τησ κολϑμβηςησ αν και εύναι ςαφϋςτατα ςημαντικό δεν 
προϒποθϋτει αλλϊ οϑτε και εγγυϊται την παρϊλληλη γνώςη των βαςικών αρχών 
ναυαγοςωςτικόσ και αςφϊλειασ ςτο νερϐ, καθώσ τα δϑο αυτϊ ςτοιχεύα αποτελοϑν ϋνα 
ξεχωριςτϐ κομμϊτι τησ γενικϐτερησ ςχϋςησ και εναςχϐληςησ του ανθρώπου με το υγρϐ 
ςτοιχεύο (The National  Curriculum  for Swimming, 2010; Canadian Red Cross, 2011). Για τον 
λϐγο αυτϐ και δεδομϋνου ϐτι ςτην χώρα μασ η δεϑτερη αιτύα θανϊτων εύναι ο πνιγμϐσ 
(ακϐμα και ατϐμων που γνωρύζουν να κολυμποϑν), αποφαςύςτηκε η εφαρμογό του 
προγρϊμματοσ ναυαγοςωςτικόσ και αςφϊλειασ ςτο νερϐ εντϐσ του ωρολογύου 
προγρϊμματοσ του ςχολεύου.Σο ϋργο αυτϐ, ςτηριζϐμενο πϊντα ςτισ θεωρητικϋσ και 
πρακτικϋσ γνώςεισ των Καθηγητών Υυςικόσ Αγωγόσ ςχετικϊ με το αντικεύμενο τησ 
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ναυαγοςωςτικόσ και τησ αςφϊλειασ των παιδιών ςτο νερϐ, ϋργο ϑψιςτησ και πρωταρχικόσ 
ςημαςύασ για την ύδια την ζωό, πϋραν του καινοτϐμου χαρακτόρα του ωσ ειςαγωγό μιασ 
καθιερωμϋνησ πρακτικόσ για πρώτη φορϊ ςτο ςχολεύο, αποτελεύ και αναςχεδιαςμϐ μιασ όδη 
υπϊρχουςασ διδακτικόσ προςϋγγιςησ ϐπωσ εύναι το πρϐγραμμα εκμϊθηςησ κολϑμβηςησ που 
εφαρμϐςτηκε. 

Η ςυμβολό του καινοτϐμου προγρϊμματοσ ναυαγοςωςτικόσ και αςφϊλειασ ςτο νερϐ 
ςτην βελτύωςη τησ διδακτικόσ πρϊξησ, επιβεβαιώνεται απϐ τα επιτυχό αποτελϋςματα τησ 
μϊθηςησ ϐπωσ αυτϊ αποδεικνϑονται τϐςο απϐ τα ςχετικϊ ερωτηματολϐγια που 
ςυμπλόρωςαν οι ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ, πριν και μετϊ την εφαρμογό του ϋργου, ϐςο και 
απϐ τισ επιλεγμϋνεσ πρακτικϋσ δοκιμαςύεσ ςτο νερϐ, που ακολοϑθηςαν το τϋλοσ των 
μαθημϊτων του προγρϊμματοσ.  Πολϑ ςημαντικϐ και ενθαρρυντικϐ όταν το ενδιαφϋρον που 
ανϋπτυξαν οι εκπαιδευϐμενοι για το αντικεύμενο του προγρϊμματοσ, που ςε ςυνδυαςμϐ με 
την μεγϊλη ςυμμετοχό τουσ, τεκμηριώνει την βελτύωςη τησ διδακτικόσ πρϊξησ και μασ δύνει 
πολλϊ ςτοιχεύα και πληροφορύεσ (μϋςω των ερωτηματολογύων) για την δημιουργύα 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ. Οι ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ αξύεσ θϋτουν ςτο επύκεντρο το μαθητό, 
τισ ανϊγκεσ  και τα ενδιαφϋροντα του, καλλιεργώντασ του την δυνατϐτητα να «μαθαύνει 
πωσ να μαθαύνει». Σο πρϐγραμμα δομόθηκε και υλοποιόθηκε με βϊςη πϊντα τισ αξύεσ αυτϋσ, 
ϋτςι ώςτε να ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξη των μαθητών ςε ϐλα τα επύπεδα. Με αυτϐ τον τρϐπο 
οι μαθητϋσ, εκτϐσ απϐ την ανϊπτυξη τησ υγεύασ τουσ (λϐγω τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ), 
αποκτοϑν γνώςεισ ςχετικϊ με την ναυαγοςωςτικό και την αςφϊλεια τουσ ςτο νερϐ, 
ευαιςθητοποιοϑνται και ςε κοινωνικϐ επύπεδο, καθώσ ανακαλϑπτουν πώσ μποροϑν να 
αποφϑγουν φανεροϑσ και κρυμμϋνουσ κινδϑνουσ ςτο νερϐ και πωσ να ςυμβουλϋψουν και 
ϊλλουσ να κϊνουν το ύδιο, βοηθώντασ ύςωσ και ςτην αποφυγό κϊποιου ατυχόματοσ. Επύςησ 
μαθαύνουν να υπακοϑν ςτουσ κανϐνεσ αςφαλεύασ και παρακινοϑνται ςτο μϋλλον να 
εξελύξουν τισ γνώςεισ ςτουσ και να βοηθόςουν ϋμπρακτα τον εαυτϐ τουσ και ςτην διϊςωςη 
ςυνανθρώπων τουσ (Australian Curriculum for Physical Education, 2011). 

Αξύζει να τονιςθεύ ϐτι μια βαςικό παιδαγωγικό αξύα που προκϑπτει  λϐγο τησ φϑςησ 
του προγρϊμματοσ, αλλϊ και του περιβϊλλοντοσ που λαμβϊνει χώρα αυτϐ (ευχϊριςτο 
υδϊτινο περιβϊλλον), εύναι η χαρϊ και η ευχαρύςτηςη των παιδιών μϋςα απϐ το παιχνύδι τησ 
μϊθηςησ και τησ εξϋλιξησ. Ϋταν για εμϊσ ευχϊριςτη ϋκπληξη η χαρϊ και ο ενθουςιαςμϐσ που 
επϋδειξαν οι ςυμμετϋχοντεσ κατϊ τη διϊρκεια των αςκόςεων διϊςωςησ, οι οπούεσ πϋραν των 
διδακτικών τουσ ςτϐχων ςυνϋβαλαν ςτην ανϊπτυξη πνεϑματοσ ομαδικϐτητασ, ςυνεργαςύασ 
καθώσ και ςτην βελτύωςη των διαπροςωπικών ςχϋςεων μεταξϑ των μαθητών. Σο 
πρϐγραμμα δημιουργόθηκε και υλοποιόθηκε με την ςϑμπραξη και ϊριςτη ςυνεργαςύα 
πολλών φορϋων, κϊτι που εύχε ωσ αποτϋλεςμα τϐςο την ςωςτό και ςυνεπό λειτουργύα του, 
ϐςο και την εϑκολη εφαρμογό του ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ που ςυμμετεύχαν. Οι 
ιδιαιτερϐτητεσ του ϋργου, με βαςικό αυτό τησ μετακύνηςησ των μαθητών εκτϐσ ςχολεύου, 
δεν δυςχϋραναν καθϐλου την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ, ενώ και η ςυνεργαςύα των 
καθηγητών τησ ςχολικόσ μονϊδασ με τουσ Καθηγητϋσ Υυςικόσ Αγωγόσ που ςυμμετεύχαν 
όταν εξαιρετικό.  Επύςησ, το πρϐγραμμα ϋτυχε μεγϊλησ επιδοκιμαςύασ και ςτόριξησ απϐ τουσ 
γονεύσ των μαθητών, με αποτϋλεςμα την δημιουργύα θετικοϑ κλύματοσ προσ το ςχολεύο, 
τϐςο για το ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα, ϐςο και για την μελλοντικό εφαρμογό ϊλλων 
καινοτϐμων προγραμμϊτων. Μϋςω του ϋργου αυτοϑ, εκτιμϊται η προςφορϊ του ςχολεύου 
προσ τισ ανϊγκεσ των μαθητών του και ενιςχϑεται η λειτουργύα του νϋου ςχολεύου, το οπούο 
ςυμβϊλλει θετικϊ και πρωτοπϐρα παρουςιϊζοντασ κοινωνικϐ πρϐςωπο, με ςτϐχο την 
κοινωνικό προςωπικό και πολιτιςτικό ανϊπτυξη των μελών του (Θεοδωρϊκησ  κ.α., 2007).        

Κϊθε πρωτοποριακό ιδϋα, ςυναντϊ αρκετϋσ ϋωσ και τερϊςτιεσ δυςκολύεσ ςτη 
μεταβατικό περύοδο τησ ςταδιακόσ εφαρμογόσ τησ, μϋχρι και το τελικϐ ςτϊδιο τησ πλόρουσ 
υλοπούηςησ τησ. Για να περιορύςουμε λοιπϐν τισ δυςκολύεσ που προκϑπτουν κατϊ την 
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εφαρμογό νϋων και καινοτϐμων προγραμμϊτων ϐπωσ το δικϐ μασ ςτο ςχολεύο, θα πρϋπει να 
λϊβουμε υπϐψη μασ τισ βαςικϋσ προϒποθϋςεισ που απαιτοϑνται για την επιτυχό εφαρμογό 
ενϐσ τϋτοιου εγχειρόματοσ. την περύπτωςό μασ πρώτο μϋλημα εύναι η ϑπαρξη τησ 
κολυμβητικόσ δεξαμενόσ . Ακϐλουθα, η διϊθεςη τησ ςτο ςχολεύο απϐ τον φορϋα που την 
λειτουργεύ. Κϊτι τϋτοιο φυςικϊ απαιτεύ την αρωγό των Δόμων ό αντύςτοιχα τησ ΓΓΑ 
(αντύςτοιχα ΕΑΚ), που θα παραχωρόςουν τουσ ειδικοϑσ χώρουσ και θα ςυμβϊλλουν με 
ϐλουσ τουσ τρϐπουσ ςτην επιτυχημϋνη εφαρμογό του προγρϊμματοσ κολϑμβηςησ και 
αςφϊλειασ και την επύτευξη των αρχικών του ςτϐχων. τη ςυνϋχεια απαραύτητη εύναι η 
ϊριςτη ςυνεργαςύα μεταξϑ των εκπ/κων του ςυλλϐγου διδαςκϐντων του εκϊςτοτε 
ςχολεύου. Μύα ςυνεργαςύα που προϒποθϋτει υποχωρόςεισ ςε ϐτι αφορϊ το εβδομαδιαύο 
πρϐγραμμα του ςχολεύου και την κατανομό των διδακτικών ωρών. ημαντικϐ ρϐλο ςτην 
αρμονικό ςυνεργαςύα θα παύξει και ο Δ/ντόσ του ςχολεύου καθώσ καλεύται να διευθετόςει 
τισ ϐποιεσ δυςκολύεσ ό αντιρρόςεισ και να ικανοποιόςει τα δύκαια αιτόματα ϐλων. Επύςησ, 
αναγκαύα κρύνεται και η ενημϋρωςη τϐςο των μαθητών ϐςο και των γονϋων τουσ και 
ιδιαύτερα του ςυλλϐγου γονϋων, με τα εκλεγμϋνα ϐργανα για κϊθε ςχολεύο, ώςτε να 
ςυμβϊλλουν με ϐλεσ τουσ τισ δυνϊμεισ ςτην επιτυχό διεξαγωγό του προγρϊμματοσ. Η 
ενημϋρωςη θα αφορϊ ςτην ςτϐχουσ και τισ προοπτικϋσ που ϋχει το πρϐγραμμα ςε ςχϋςη με 
την ετοιμϐτητα των παιδιών τουσ, αλλϊ και ςε πιο πρακτικϊ ζητόματα ϐπωσ πιςτοποιητικϊ 
υγεύασ, κανϐνεσ ςυμπεριφορϊσ, εξοπλιςμϐ, διατροφό κ.ϊ. Σϋλοσ, πιςτεϑουμε ϐτι με τισ 
παραπϊνω προϒποθϋςεισ  διαςφαλύζεται η επιτυχύα του εν λϐγω προγρϊμματοσ.   

πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο   

ε ϐλεσ τισ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ακϐμα και ςε αυτϋσ που δεν βρϋχονται απϐ 
θϊλαςςα η αςφϊλεια γϑρω απϐ το νερϐ εύναι πρωταρχικόσ ςημαςύασ και διδϊςκεται μϋςα 
ςτο Αναλυτικϐ τουσ πρϐγραμμα. Η διεϑρυνςη τησ καινοτϐμου δρϊςησ μϋςα ςτο ςχολικϐ 
περιβϊλλον, θα μποροϑςε να γύνει ςαν ερευνητικϐ project, με την καταγραφό και εκτύμηςη 
του μεγϋθουσ των παιδικών πνιγμών ςτην Ελλϊδα, μετϊ απϐ ανϊλυςη μιασ ςειρϊσ 
δεδομϋνων που προκϑπτουν απϐ το Ελληνικϐ ϑςτημα Καταγραφόσ Ατυχημϊτων 
Εξωτερικών Ιατρεύων (ΚΑΕΙ) και την Εθνικό τατιςτικό Τπηρεςύα τησ Ελλϊδασ (ΕΤΕ) και 
τον προςδιοριςμϐ των κϑριων παραγϐντων κινδϑνου. ϑγκριςη των ελληνικών δεδομϋνων 
με αντύςτοιχα δεδομϋνα απϐ τισ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Κοινϐτητασ. Εκτύμηςη του επιπϋδου 
γνώςησ των Ελληνϐπουλων για αςφαλεύσ πρακτικϋσ ϐταν ϋρχονται ςε επαφό με τον υδϊτινο 
χώρο (Ελληνικό Ναυαγοςωςτικό Ακαδημύα, 2012). 
       Επιπλϋον, ςτα πλαύςια τησ διαθεματικϐτητασ μποροϑμε να προτεύνουμε ςτα παιδιϊ να 
βρουν βιβλύα, ϊρθρα απϐ εφημερύδεσ και περιοδικϊ και να γρϊψουν ϋνα ϊρθρο, που θα το 
παρουςιϊςουν ςτην τϊξη με θϋματα γϑρω απϐ την αςφϊλεια και την διϊςωςη. Ακϐμα να 
πϊρουν ςυνϋντευξη απϐ ενεργοϑσ διαςώςτεσ ςτην ακτό εύτε ςτην δεξαμενό.  Για τισ μικρϋσ 
τϊξεισ η διδαςκαλύα των τεχνικών μπορεύ να γύνει μϋςα απϐ ιςτορύεσ και παραμϑθια που 
εμπεριϋχουν διαςώςεισ απϐ ζώα (ςκϑλουσ, δελφύνια, ϊλογα) και να τουσ ζητηθεύ να 
ζωγραφύςουν την εικϐνα που ςχημϊτιςαν ςτο μυαλϐ τουσ ό να γρϊψουν δικϋσ τουσ ιςτορύεσ 
με διϊςωςη. 
       Μποροϑμε να προγραμματύςουμε επιςκϋψεισ ςε ακτϋσ οργανωμϋνεσ και φυλαςςϐμενεσ,  
ςε water park (νεροτςουλόθρεσ), ϐπου διαφοροποιοϑνται οι ςυνθόκεσ δουλειϊσ των 
ναυαγοςωςτών και επύςησ να οργανώςουμε επύςκεψη ςτην ειδικό βιβλιοθόκη 
ναυαγοςωςτικόσ που ϋχει 200 βιβλύα και 80 DVD με ςυναφό θϋματα. Με αφορμό την 
Παγκϐςμια ημϋρα εθελοντιςμοϑ και διϊςωςησ την 5η του Δεκϋμβρη μποροϑμε να 
πραγματοποιόςουμε εκδηλώςεισ και επιδεύξεισ ςτο χώρο του ςχολεύου ό τησ κοντινϐτερησ 
δεξαμενϋσ με εικονικό διϊςωςη, εύτε απϐ τα παιδιϊ εύτε απϐ επαγγελματύεσ ναυαγοςώςτεσ.  

Με το πρϐγραμμϊ μασ υποςτηρύζουμε ϐτι η επαφό με το νερϐ απϐ τισ πολϑ μικρϋσ 
ηλικύεσ και η ςωςτό διαπαιδαγώγηςη κοντϊ ςτο υγρϐ ςτοιχεύο, με γνώςη τεχνικών 
κολϑμβηςησ κατϊ κϑριο λϐγο, αλλϊ και αςφϊλειασ δια μϋςου τησ ναυαγοςωςτικόσ, θα 
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πρϋπει να εύναι αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ ϐλων των βαθμύδων. 
Επιπλϋον, η εφαρμογό του προγρϊμματοσ θα μποροϑςε ςτο μϋλλον να διευρυνθεύ ςε ϐλεσ 
τισ τϊξεισ τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, ςε ςχολεύα που γειτνιϊζουν 
με κολυμβητόρια, ςτοχεϑοντασ ϐχι μϐνον ςτην εκμϊθηςη τησ κολϑμβηςησ, αλλϊ και των 
βαςικών τεχνικών & δεξιοτότων ναυαγοςωςτικόσ διϊςωςησ και πρώτων βοηθειών 
(Καρδιοαναπνευςτικό Αναζωογϐνηςη-ΚΑΡΠΑ, Υιλύ τησ Ζωόσ). 
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Φχιν: Αγφξη / Κνξίηζη     Δηψλ: 

1. Σα εθφδηα ινπηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη λαπαγνζψζηε.  Ναη / Ορη 

2. Υξεζηκνπνίεζε λαπαγνζσζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γεληθά ησλ δηαθφξσλ ζσζηηθψλ κέζσλ. 

Ναη / Ορη 

3. Δίζνδνο ζην λεξφ κε νπηηθή επαθή ηνπ ζχκαηνο  Ναη / ρη 

4.Σξφπνη πξνζέγγηζεο ζχκαηνο   Ναη / Ορη 

5. Λαβϋσ αποφυγόσ θϑματοσ (Θανϊςιμη Περύπτυξη).    Ναι / Οχι 

6. Σξφπνη έιμεο (ξπκνχιθεζεο)  ζχκαηνο   Ναη / Ορη 

7. Απαιιαγή απφ ηα ξνχρα εληφο ηνπ λεξνχ  Ναη / Ορη 

8. Αληίδξαζε ζε πεξίπησζε παληθνχ ηνπ ζχκαηνο  Ναη / Ορη 

9. Σξφπνη δηάζσζεο ζχκαηνο  εάλ είλαη άηνκν  κε εηδηθέο αλάγθεο   Ναη / Ορη 

10. Δμέηαζε ζχκαηνο (ζθπγκφο - αλαπλνή θ.ιπ.)   Ναη / Ορη 

11. Φπζηνινγία πληγκνχ  Ναη / Ορη 

12. Τπνζεξκία, θξάκπα, εμάληιεζε θνιπκβεηή - εγθαχκαηα απφ ηνλ ήιην   Ναη / Ορη 

13. Υξεζηκνπνίεζε θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ Ναη / Ορη 

14. Δπίδεζε ηξαπκάησλ - ρξεζηκνπνίεζε επηδεζκηθνχ πιηθνχ Ναη / Ορη 

15. πκπηψκαηα ειίαζεο θαη αληηκεηψπηζε απηήο Ναη / ρη 

16. Ναυαγοςωςτικϊ ςτυλ κολϑμβηςησ ( ελεϑθερο ϋξω το κεφϊλι, πρϐςθιο, ϑπτιο και πλϊγιο, 
με ό χωρύσ οπτικό επαφό)  Ναι / ήχι 

17. Αλέιθπζε αληηθεηκέλνπ βάξνπο απφ βάζνο (δεμακελήο ή ζάιαζζαο)  Ναη / ρη 

18. Τπνβξχρηα θνιχκβεζε    Ναη / ρη 

19. Σνπνζέηεζε ζχκαηνο ζην έδαθνο ή ζε εηδηθέο ζαλίδεο κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ ζην λεξφ Ναη / 

ρη 

20. Παροχό Α' Βοηθειών (Καρδιοαναπνευςτικό Ανϊνηψη (ΚΑΡΠΑ)    Ναι / ήχι 
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Αμηνπνηψληαο ηηο Σ.Π.Δ ζην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 
 

Καδηγηαλλφπνπινο Γεψξγηνο 

Διδϊκτορασ ΠΣΔΕ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων 
gkadig@yahoo.gr 

Περύληψη 

Σο μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ διδϊςκεται ςτον ελλαδικϐ χώρο με τη ςημερινό του μορφό τισ 
δϑο τελευταύεσ δεκαετύεσ. Αποτελεύ ϋνα ςϑγχρονο, διεπιςτημονικϐ και ςυνεχώσ εξελιςςϐμενο 
γνωςτικϐ αντικεύμενο, το οπούο μελετϊ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του ανθρώπου ςτο οικογενειακϐ 
και ςτο ευρϑτερο κοινωνικϐ περιβϊλλον (Κουτροϑμπα, 2004). κοπϐσ τησ εργαςύασ εύναι να αναδεύξει 
τισ δυνατϐτητεσ χρόςησ των Σεχνολογιών τησ Πληροφορύασ και τησ Επικοινωνύασ (Σ.Π.Ε) ςτο μϊθημα 
τησ Οικιακόσ Οικονομύασ παραθϋτοντασ ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ ανϊ ενϐτητα των ςχολικών 
εγχειριδύων, ώςτε ο εκπαιδευτικϐσ να αποκτόςει ιδϋεσ και ερεθύςματα για τη βελτύωςη και 
αναβϊθμιςη τησ διδακτικόσ και μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Για την επύτευξη του ςκοποϑ 
χρηςιμοποιοϑνται η διαθεματικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ και η θεωρύα μϊθηςησ του 
κοινωνικοπολιτιςμικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ. Ψσ κϑριο ςυμπϋραςμα προϋκυψε ϐτι υφύςταται 
πληθώρα λογιςμικών που μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ποικιλοτρϐπωσ ςτη διδαςκαλύα του μαθόματοσ 
τησ Οικιακόσ Οικονομύασ και να τη βελτιώςουν ςε ςημαντικϐ βαθμϐ.  

Λϋξεισ - κλειδιϊ: Οικιακό Οικονομύα, Σ.Π.Ε, διαθεματικϐτητα, κονςτρουκτιβιςμϐσ 

Ειςαγωγό 

Η χρόςη των Σ.Π.Ε ςτη διδαςκαλύα ςυνιςτϊ αδόριτη ανϊγκη τϐςο για την πρωτοβϊθμια, 
ϐςο και για τη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, καθώσ ςυνειςφϋρει ςημαντικϊ ςτη βελτύωςη τησ 
διδαςκαλύασ, αυξϊνει το μαθηςιακϐ ενδιαφϋρον των μαθητών και επιτυγχϊνει την 
υλοπούηςη γνωςτικών και μαθηςιακών ςτϐχων με πιο εϑκολο τρϐπο. Απϐ την ϊλλη το 
μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ αποτελεύ ϋνα απϐ τα γνωςτικϊ αντικεύμενα του 
αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ του γυμναςύου που προςφϋρεται για την ανϊπτυξη 
διαθεματικών προςεγγύςεων, καθώσ και για προςϋγγιςη τησ γνώςησ μϋςω τησ θεωρύασ 
μϊθηςησ του κοινωνικοπολιτιςμικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ. Σι ορύζεται ϐμωσ ωσ 
διαθεματικϐτητα και τι υποςτηρύζει η θεωρύα μϊθηςησ του κοινωνικοπολιτιςμικοϑ 
κονςτρουκτιβιςμοϑ; 

Διαθεματικϐτητα καλεύται ο τρϐποσ οργϊνωςησ του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ, ο οπούοσ 
καταργεύ τα διακριτϊ μαθόματα και αντιμετωπύζει τη γνώςη ωσ ολϐτητα, ενώ ταυτϐχρονα, 
προκαλεύ και ενιςχϑει το ενδιαφϋρον των μαθητών μϋςα απϐ τη ςυλλογικό διερεϑνηςη 
θεμϊτων, ζητημϊτων και προβληματικών καταςτϊςεων, ςυνειςφϋροντασ ςτη μεγαλϑτερη 
κατανϐηςη και εμβϊθυνςη τησ ϑλησ, καθώσ και ςτην ολιςτικό προςϋγγιςό τησ 
(Ματςαγγοϑρασ, 2008). 

Η θεωρύα μϊθηςησ του κοινωνικοπολιτιςμικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ υποςτηρύζει ϐτι η 
μϊθηςη αποτελεύ μύα διαδικαςύα προςωπικόσ καταςκευόσ τησ γνώςησ. Η διαδικαςύα 
προςωπικόσ καταςκευόσ τησ γνώςησ βαςύζεται πϊνω ςε προγενϋςτερεσ γνώςεισ που 
ενδεχομϋνωσ αποκτόθηκαν απϐ ϊλλα μαθόματα, οι οπούεσ μεταβϊλλονται με κατϊλληλο 
τρϐπο, προκειμϋνου να ςυνδεθοϑν – ςυζευχθοϑν με τη νϋα γνώςη (Windschitl, 2002; 
Μακρύδου – Μποϑςιου, 2003; Gijbels et al., 2006). 

κοπϐσ τησ εργαςύασ εύναι να αναδεύξει τισ δυνατϐτητεσ χρόςησ των Σ.Π.Ε ςτο μϊθημα 
τησ Οικιακόσ Οικονομύασ παραθϋτοντασ ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ ανϊ ενϐτητα των 
ςχολικών εγχειριδύων, ώςτε ο εκπαιδευτικϐσ να αποκτόςει ιδϋεσ και ερεθύςματα για τη 
βελτύωςη τησ διδακτικόσ και μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. Η πλειονϐτητα των προτϊςεων που 
παρατύθενται κινοϑνται ςτην κατεϑθυνςη τησ διαθεματικόσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ και 
ςτηρύζονται ςτη θεωρύα μϊθηςησ του κοινωνικοπολιτιςμικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ.  

mailto:gkadig@yahoo.gr


 
 

1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                                       150 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 
 

Σο μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ ςτον ελλαδικό χώρο 

Σο μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ διδϊςκεται ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη ςε αρκετϋσ χώρεσ ανϊ την υφόλιο (Κουτροϑμπα & Αποςτολϐπουλοσ, 2003), ενώ 
ςτον ελλαδικϐ χώρο με τη ςημερινό του μορφό υφύςταται τισ δϑο τελευταύεσ δεκαετύεσ ςτισ 
δϑο πρώτεσ τϊξεισ του γυμναςύου. Η Οικιακό Οικονομύα αποτελεύ ϋνα ςϑγχρονο, 
διεπιςτημονικϐ και ςυνεχώσ εξελιςςϐμενο γνωςτικϐ αντικεύμενο, το οπούο μελετϊ τα 
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του ανθρώπου ςτο οικογενειακϐ και ςτο ευρϑτερο κοινωνικϐ 
περιβϊλλον (Κουτροϑμπα, 2004). 

ϑμφωνα με το Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα πουδών (ΥΕΚ 33, 1998), ςκοπϐσ του μαθόματοσ 
τησ Οικιακόσ Οικονομύασ τησ Α΄ και Β΄ τϊξησ του γυμναςύου εύναι να καταςτόςει το 
εϑπλαςτο ϊτομο τησ εφηβικόσ και προεφηβικόσ ηλικύασ, ενεργητικϐ, αυτοδϑναμο και 
υπεϑθυνο, προςφϋροντϊσ του, κατϊ το δυνατϐν, το ςϑνολο των ςτοιχεύων, τα οπούα ϋχει 
ανϊγκη για την ανϊπτυξη τησ προςωπικϐτητϊσ του. ε αυτϐ το ςημεύο επιςημαύνεται ϐτι η 
ανϊπτυξη τησ προςωπικϐτητασ του μαθητό ςυνιςτϊ πρωταρχικϐ και ςημαύνοντα ςτϐχο του 
ςχολεύου, το οπούο εύναι απαραύτητο να προςφϋρει ςϑγχρονη και εμπλουτιςμϋνη παιδεύα 
και να ςυμβϊλλει ςτην ολϐπλευρη ανϊπτυξη των μαθητών, προκειμϋνου να λειτουργοϑν ωσ 
υπεϑθυνοι, ενεργού και δημιουργικού πολύτεσ ςε μια πολϑπλοκη κοινωνύα, ςε ϋνα ςυνεχώσ 
μεταβαλλϐμενο και αναδιαμορφοϑμενο κοινωνικϐ και παγκοςμιοποιημϋνο περιβϊλλον 
(Ματςαγγοϑρασ, 2007; Υϑκαρησ, 2010). 

Απϐ τα παραπϊνω ςυνϊγεται το ςυμπϋραςμα ϐτι το μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ 
ακολουθεύ τισ εξελύξεισ τησ εποχόσ ςε ϐλα τα επύπεδα, προκειμϋνου να μεταδύδει ςτουσ 
μαθητϋσ ϐλα εκεύνα τα ςτοιχεύα που θα τουσ καταςτόςουν ςτο ϊμεςο μϋλλον υπεϑθυνουσ 
και ενεργοϑσ πολύτεσ με ολοκληρωμϋνη προςωπικϐτητα.  

Οι Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και Επικοινωνύασ ςτο μϊθημα τησ Οικιακόσ 
Οικονομύασ 

Η ςϑγχρονη εποχό χαρακτηρύζεται απϐ ποικύλεσ αλλαγϋσ ςε οικονομικϐ, κοινωνικϐ και 
πολιτικϐ επύπεδο, οι οπούεσ αςκοϑν, με ϊμεςο ό ϋμμεςο τρϐπο, επύδραςη ςτο εκπαιδευτικϐ 
ςϑςτημα και ευρϑτερα ςτην εκπαιδευτικό δραςτηριϐτητα. Επομϋνωσ, ςτο νϋο 
διαφοροποιημϋνο κοινωνικϐ πλαύςιο εύναι αναγκαύο να δημιουργηθεύ ϋνα δυναμικϐ και 
ςϑγχρονο ςχολεύο, το οπούο θα ςτηρύζεται ςτην αυτενϋργεια, ςτην κριτικό ςκϋψη και ςτη 
δημιουργικϐτητα των μαθητών. Προκϑπτει εϑλογα επομϋνωσ το διττϐ ερώτημα ςτο χώρο 
τησ εκπαύδευςησ: ποιεσ μορφϋσ διδαςκαλύασ και ποια εύδη δεξιοτότων ενιςχϑουν 
περιςςϐτερο τουσ μαθητϋσ, ώςτε να ενταχθοϑν πιο ομαλϊ ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο, καθώσ 
αποφοιτοϑν ςτον 21ο αιώνα (Cummins, 2005); Απϊντηςη ςτο διττϐ αυτϐ ερώτημα δύνεται 
με την υιοθϋτηςη μορφών διδαςκαλύασ, ςτισ οπούεσ μεταξϑ ϊλλων γύνεται χρόςη των Σ.Π.Ε, 
καθώσ αυτϋσ εμπλουτύζουν και βελτιώνουν τη μαθηςιακό διαδικαςύα, αυξϊνουν το 
ενδιαφϋρον των μαθητών για μϊθηςη, ενώ ταυτϐχρονα, ςυνειςφϋρουν ώςτε οι μαθητϋσ να 
αναπτϑξουν ποικύλεσ δεξιϐτητεσ ςε ατομικϐ και κοινωνικϐ επύπεδο (Βοςνιϊδου, 2006; 
Μικρϐπουλοσ, 2006). 

ήςον αφορϊ το μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ οι Σ.Π.Ε δϑνανται να λειτουργόςουν 
εποικοδομητικϊ, προκειμϋνου να διευκολυνθεύ και να αναβαθμιςτεύ ποιοτικϊ η διδακτικό 
διαδικαςύα ςυνειςφϋροντασ παρϊλληλα ςτην τϐνωςη του ενδιαφϋροντοσ των μαθητών. Η 
τϐνωςη του ενδιαφϋροντοσ των μαθητών αποτελεύ ςημαντικϐ παρϊγοντα για την επύτευξη 
καλϑτερων αποτελεςμϊτων ςε γνωςτικϐ και μαθηςιακϐ επύπεδο, ειδικϐτερα ςε γνωςτικϊ 
αντικεύμενα ϐπωσ η Οικιακό Οικονομύα, τα οπούα ϋχουν ϋντονο βιωματικϐ χαρακτόρα.  

Σο μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ εύναι πολυςχιδϋσ και καλϑπτει πληθώρα θεματικών 
ενοτότων. Για τισ ανϊγκεσ τησ διδαςκαλύασ του μποροϑν να δημιουργηθοϑν ςε κϊθε 
θεματικό ενϐτητα εννοιολογικού χϊρτεσ, χρηςιμοποιώντασ λογιςμικϊ ϐπωσ το «C- Map 
Tools» και το «Kidspiration» που ςυνιςτοϑν εργαλεύα web2 ελεϑθερησ και δωρεϊν 
πρϐςβαςησ. Μϋςω των εννοιολογικών χαρτών εύναι εϑκολο να αναδειχθοϑν τα 
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ςημαντικϐτερα ςημεύα του μαθόματοσ, καθώσ και η μεταξϑ τουσ ςϑνδεςη. Σα παραπϊνω 
λογιςμικϊ εύναι εϑκολο να χρηςιμοποιηθοϑν ςε περιπτώςεισ ϐπου ο εκπαιδευτικϐσ 
επιδιώκει να εμπλϋξει τουσ μαθητϋσ τουσ ςε μια διαδικαςύα καταιγιςμοϑ ιδεών. Ο 
καταιγιςμϐσ ιδεών αποτελεύ χρόςιμο εργαλεύο κυρύωσ ςε ενϐτητεσ που οι μαθητϋσ ϋχουν 
μηδενικό ό ελϊχιςτη πρϐτερη γνώςη γϑρω απϐ τα υπϐ μελϋτη ζητόματα.  

ε κϊθε περύπτωςη ιδιαύτερα αποτελεςματικϋσ εύναι οι παρουςιϊςεισ του μαθόματοσ εύτε 
με το «PowerPoint», εύτε με το «Impress» του Open Office, καθώσ μποροϑν εϑκολα να 
εμπλουτιςτοϑν με βύντεο και εικϐνεσ απϐ ιςτοςελύδεσ, ϐπωσ πχ youtube και Google. Οι 
παρουςιϊςεισ περιλαμβϊνουν κατϊ κϑριο λϐγο τα ςημαντικϐτερα ςημεύα τησ κϊθε ενϐτητασ 
και ςυνειςφϋρουν ςτην ταχϑτερη και πληρϋςτερη μετϊδοςη τησ ϑλησ και τησ γνώςησ. 

Αναφορικϊ με την προβολό βύντεο και εικϐνων δϑναται να υποςτηρύξει κανεύσ ϐτι εύναι  
αξιοποιόςιμη ςυμπληρωματικϊ και ενιςχυτικϊ ςτο μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ κατϊ 
τη διδακτικό διαδικαςύα. Ειδικϐτερα, μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του youtube ο εκπαιδευτικϐσ 
ϋχει τη δυνατϐτητα να επιλϋξει το κατϊλληλο, ανϊμεςα ςε εκατοντϊδεσ βύντεο, για κϊθε 
διδακτικό ενϐτητα. Πολλϊ απϐ τα βύντεο αυτϊ εύναι καταςκευαςμϋνα απϐ επύςημουσ 
επιςτημονικοϑσ φορεύσ και διαθϋτουν ϋγκυρο και ςτοχευμϋνο επιςτημονικϐ περιεχϐμενο. 

Ψσ προσ τισ προβαλλϐμενεσ εικϐνεσ θεωρεύται ςκϐπιμο ο μαθητόσ να προςλαμβϊνει και 
να αντιλαμβϊνεται ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερα μηνϑματα και να ςυμμετϋχει ενεργϊ, και 
ϐχι ωσ παθητικϐσ αποδϋκτησ, ςτο προβαλλϐμενο (Υϑκαρησ, 2013), γι’ αυτϐ το λϐγο εύναι 
επιβεβλημϋνη η προςεκτικό επιλογό τουσ απϐ τον εκπαιδευτικϐ.  

Αποκλειςτικϊ για το μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ ϋχει παραχθεύ μϐνο ϋνα 
εκπαιδευτικϐ λογιςμικϐ, η «ΕΣΙΑ», που καλϑπτει ςχεδϐν το ςϑνολο των ενοτότων των 
ςχολικών εγχειριδύων τησ Α΄ και Β΄ τϊξησ του γυμναςύου. Η ςυνεχόσ χρόςη του, ϐμωσ, 
δϑναται να προκαλϋςει μονοτονύα ςτουσ μαθητϋσ και να μειώςει το ενδιαφϋρον τουσ. 
Επομϋνωσ, εύναι επιβεβλημϋνο κϊθε εκπαιδευτικϐσ που διδϊςκει το ςυγκεκριμϋνο γνωςτικϐ 
αντικεύμενο να αναζητόςει λογιςμικϊ που θα ικανοποιοϑν, ϊμεςα ό ϋμμεςα, τισ ανϊγκεσ τησ 
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. 

Με βϊςη ϐςα ϋχουν προαναφερθεύ, η παροϑςα εργαςύα ςτηριζϐμενη ςτη διαθεματικό 
προςϋγγιςη τησ γνώςησ και ςτη θεωρύα του κοινωνικοπολιτιςμικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ 
προτεύνει τη χρόςη λογιςμικών, τα οπούα εύναι καταςκευαςμϋνα για ϊλλα γνωςτικϊ 
αντικεύμενα, αλλϊ ανταποκρύνονται πλόρωσ ό αρκετϊ ικανοποιητικϊ ςτουσ ςτϐχουσ που 
τύθενται για το μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ ςτο βιβλύο του καθηγητό (Αμπελιώτησ κ.α., 
2007; Αποςτολϐπουλοσ κ.α., 2007). 

Σο ςϑνολο των προτεινϐμενων λογιςμικών εύναι εγκεκριμϋνα και παρϋχονται δωρεϊν 
απϐ το Τπουργεύο Παιδεύασ. Οριςμϋνα εξ’ αυτών ϐπωσ: η «ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΨΜΑΣΟ», η «Φημεύα Β΄ - Γ΄ Γυμναςύου» και η «Βιολογύα Α'- Γ' Γυμναςύου» 
διδϊςκονται παρϊλληλα ςτο δεϑτερο επύπεδο επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών ςτην 
αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε ςτη διδακτικό πρϊξη (Ζαγοϑρασ κ.ϊ., 2010). 

Εςτιϊζοντασ κανεύσ ανϊ κεφϊλαιο του ςχολικοϑ εγχειριδύου διαπιςτώνει ϐτι για το 
πρώτο  κεφϊλαιο Η οικογϋνεια και ο κοινωνικόσ περύγυροσ τησ Α΄ τϊξησ μπορεύ να γύνει 
χρόςη του λογιςμικοϑ «Η Πϐλη» ςε ςυνδυαςμϐ με την προβολό βύντεο, ώςτε ο μαθητόσ να 
ϋρθει ςε επαφό με τον τρϐπο οργϊνωςησ τησ κοινωνικόσ ζωόσ, αλλϊ και με ϋννοιεσ που 
ςχετύζονται με την οικογϋνεια και τον κοινωνικϐ τησ περύγυρο. Εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐ ο 
μαθητόσ να γνωρύςει ϐτι η οργϊνωςη τησ οικογενειακόσ και κοινωνικόσ ζωόσ 
πραγματοποιεύται με απώτερο ςκοπϐ τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των μελών τησ. 

το κεφϊλαιο τησ Διατροφόσ και τησ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ, αντύςτοιχα ςτην Α΄ 
και Β΄ τϊξη, δϑναται να χρηςιμοποιηθεύ η «ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ 
ΨΜΑΣΟ» για την ανϊλυςη τησ λειτουργύασ του πεπτικοϑ ςυςτόματοσ και για την 
κατανϐηςη των ςυνεπειών των λανθαςμϋνων διατροφικών επιλογών ςτην καρδιϊ, ςτο 
ςυκώτι και ςτο γαςτρεντερικϐ ςϑςτημα. Η ςϑνδεςη των διατροφικών επιλογών με την 
ϑπαρξη ό μη, προβλημϊτων υγεύασ ςυνιςτϊ βαςικϐ ςτϐχο του μαθόματοσ τησ Οικιακόσ 
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Οικονομύασ, η επύτευξη του οπούου αποφϋρει πληθώρα θετικών αποτελεςμϊτων τϐςο 
βραχυχρϐνια, ϐςο και μακροχρϐνια για την υγεύα του ανθρώπου. 

Πολϑτιμα ςτη διδαςκαλύα ζητημϊτων διατροφόσ εύναι δυνατϐ να αποδειχθοϑν τα 
λογιςμικϊ: «Φημεύα Β΄ - Γ΄ Γυμναςύου», ςτο οπούο γύνεται αναλυτικό παρουςύαςη των 
θρεπτικών ςυςτατικών, καθώσ και «Βιολογύα Α'- Γ' Γυμναςύου» που παρουςιϊζει την αξύα 
τησ τροφόσ και τη θρϋψη. Η επαφό με την αξύα των θρεπτικών ςυςτατικών αποτελεύ το 
πρώτο βόμα για την υιοθϋτηςη πιο υγιεινών διατροφικών επιλογών, καθώσ ο μαθητόσ 
αποκτϊ την ικανϐτητα να  αξιολογεύ τισ ςυνϋπειεσ τησ ϋλλειψόσ τουσ. 

Σο λογιςμικϐ «Διατροφό και υγεύα» προςφϋρει τη δυνατϐτητα ςϑνταξησ ημερόςιου 
διαιτολογύου, ενώ ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ προςλαμβανϐμενων και καταναλιςκϐμενων 
θερμύδων κϊθε ανθρώπου εύναι δυνατϐ να υπολογιςτεύ και να απεικονιςτεύ διαγραμματικϊ 
με τη βοόθεια του «Excel». Η πρϐςληψη και η δαπϊνη ενϋργειασ εύναι δϑο κρύςιμεσ 
θεματικϋσ περιοχϋσ, καθώσ εύναι ϊμεςα ςυνδεδεμϋνεσ με την αϑξηςη ό τη μεύωςη του 
βϊρουσ, καθώσ και με πιθανϋσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ. Ιδιαύτερα αξιοποιόςιμο εύναι, επύςησ, 
το λογιςμικϐ «ΚΟΣΙΝΟ», καθώσ αναδεικνϑει τη ςχϋςη διατροφόσ και ϊςκηςησ. Η ςωςτό 
ϊςκηςη ςε ςυνδυαςμϐ με την προςεκτικό διατροφό αποτελοϑν βαςικϋσ προϒποθϋςεισ για 
μια καλό υγεύα.  

Πύνακασ 1. Προτεινϐμενα λογιςμικϊ ςτην Α΄ Γυμναςύου 

Κεφϊλαιο Προτεινϐμενο λογιςμικϐ 
Η οικογϋνεια και ο κοινωνικϐσ περύγυροσ Η Πϐλη 
Οικονομικϊ τησ οικογϋνειασ Excel 
Διατροφό ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΨΜΑΣΟ, 

ΚΟΣΙΝΟ, Βιολογύα Α'- Γ' Γυμναςύου,  Φημεύα Β΄ - Γ΄ 
Γυμναςύου, Διατροφό και υγεύα, Excel 

Αγωγό Τγεύασ – Πρϐληψη Ατυχημϊτων A' Πρώτεσ Βοόθειεσ (Interactive First Aid), ΣΡΟΦΑΙΑ 
ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ: ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΑΓΨΓΗ, Φημεύα Β΄ - Γ΄ 
Γυμναςύου 

Κατοικύα Αρχαύα Ελληνικϊ: Α. Αρχαύα Ελλϊδα – Σϐποσ και 
Ωνθρωποι, Β. Ηροδϐτου Ιςτορύεσ, Δημϐςιοσ και 
Ιδιωτικϐσ Βύοσ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα: Δημϐςιοσ Βύοσ, 
Δημϐςιοσ και Ιδιωτικϐσ Βύοσ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα: 
Ιδιωτικϐσ Βύοσ 

Ενδυμαςύα Αρχαύα Ελληνικϊ: Α. Αρχαύα Ελλϊδα – Σϐποσ και 
Ωνθρωποι, Β. Ηροδϐτου Ιςτορύεσ, Δημϐςιοσ και 
Ιδιωτικϐσ Βύοσ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα: Δημϐςιοσ Βύοσ, 
Δημϐςιοσ και Ιδιωτικϐσ Βύοσ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα: 
Ιδιωτικϐσ Βύοσ 

 

Η ϑλη του κεφαλαύου Αγωγό Τγεύασ – Πρόληψη Ατυχημϊτων καλϑπτεται ςχεδϐν ςτο 
ςϑνολο τησ απϐ τρύα λογιςμικϊ: το «A' Πρώτεσ Βοόθειεσ (Interactive First Aid)», το 
«ΣΡΟΦΑΙΑ ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ: ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΑΓΨΓΗ» και το «Φημεύα Β΄ - Γ΄ Γυμναςύου». Αυτϊ 
παρϋχουν αναλυτικϋσ πληροφορύεσ και παραδεύγματα για την παροχό πρώτων βοηθειών, τα 
μϋτρα πρϐληψησ ατυχημϊτων, τα τροχαύα ατυχόματα και τισ ςυνϋπειεσ του αλκοϐλ και του 
καπνύςματοσ ςτον ανθρώπινο οργανιςμϐ. Εύναι απολϑτωσ αναγκαύο οι μαθητϋσ να 
αποκτόςουν πληθώρα  γνώςεων ςε αυτϊ τα ζητόματα, καθώσ αυτϋσ θα τουσ ακολουθοϑν 
για το ςϑνολο του βύου τουσ.  

Για τα κεφϊλαια τησ Κατοικύασ και τησ Ενδυμαςύασ υπϊρχουν λογιςμικϊ ϊλλων 
μαθημϊτων, τα οπούα περιϋχουν ενϐτητεσ που αναλϑουν διεξοδικϊ τισ μορφϋσ τησ κατοικύασ 
και τησ ενδυμαςύασ ςτην αρχαύα Ελλϊδα και ςτο Βυζϊντιο καλϑπτοντασ ςημαντικϐ τμόμα 
τησ ϑλησ. ε αυτϊ τα κεφϊλαια ιδιαύτερα χρόςιμεσ και ενιςχυτικϋσ για την πιο 
ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη των ζητημϊτων αποδεικνϑονται οι προβαλλϐμενεσ εικϐνεσ, 
εφϐςον ϋχει γύνει προςεκτικό επιλογό τουσ.    
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Πύνακασ 2. Προτεινϐμενα λογιςμικϊ ςτη Β΄ Γυμναςύου 

Κεφϊλαιο Προτεινϐμενο λογιςμικϐ 
Οικιακό Οικονομύα και ελληνικϐσ 
πολιτιςμϐσ 

Απϐ το Παρϐν ςτο Παρελθϐν: Θϋματα Βυζαντινόσ 
Ιςτορύασ, Αρχαύα Ελληνικϊ: Α. Αρχαύα Ελλϊδα – Σϐποσ και 
Ωνθρωποι, Β. Ηροδϐτου Ιςτορύεσ, Δημϐςιοσ και Ιδιωτικϐσ 
Βύοσ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα: Δημϐςιοσ Βύοσ, Δημϐςιοσ και 
Ιδιωτικϐσ Βύοσ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα: Ιδιωτικϐσ Βύοσ 

Οργϊνωςη τησ οικογενειακόσ ζωόσ ΕΡΜΗ 
Οικονομικϊ τησ οικογϋνειασ ΕΡΜΗ, Excel 
υμπεριφορϊ του καταναλωτό Excel 
Διατροφό και διαιτολογύα ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΨΜΑΣΟ, 

ΚΟΣΙΝΟ, Βιολογύα Α'- Γ' Γυμναςύου, Φημεύα Β΄ - Γ΄ 
Γυμναςύου, Διατροφό και υγεύα, Excel 

Οικολογύα και κατοικύα Περιβϊλλον, Βιολογύα Α'- Γ' Γυμναςύου, Φημεύα Β΄ - Γ΄ 
Γυμναςύου 

ϑγχρονη οικιακό τεχνολογύα Περιβϊλλον, Φημεύα Β΄ - Γ΄ Γυμναςύου 
Αγωγό Τγεύασ ΔΙΑΥΤΛ-Α,  Φημεύα Β΄ - Γ΄ Γυμναςύου 

 

Πρώτεσ βοόθειεσ Πρώτεσ Βοόθειεσ (Interactive First Aid) 
 

Προετοιμαςύα για το μϋλλον ΔΙΑΥΤΛ –Α 

 
Για το κεφϊλαιο Οικιακό Οικονομύα και ελληνικόσ πολιτιςμόσ τησ Β΄ τϊξησ αρκετϊ 

βοηθητικό αποδεικνϑεται η χρόςη λογιςμικών που παρουςιϊζουν με αναλυτικϐ και 
παραδειγματικϐ τρϐπο την καθημερινό ζωό και τισ ςυνόθειεσ των ανθρώπων ςτην αρχαύα 
Ελλϊδα και ςτο Βυζϊντιο. Πρϐκειται για τα λογιςμικϊ: «Απϐ το Παρϐν ςτο Παρελθϐν: 
Θϋματα Βυζαντινόσ Ιςτορύασ», «Αρχαύα Ελληνικϊ: Α. Αρχαύα Ελλϊδα – Σϐποσ και Ωνθρωποι, 
Β. Ηροδϐτου Ιςτορύεσ», «Δημϐςιοσ και Ιδιωτικϐσ Βύοσ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα: Δημϐςιοσ Βύοσ» 
και «Δημϐςιοσ και Ιδιωτικϐσ Βύοσ ςτην Αρχαύα Ελλϊδα: Ιδιωτικϐσ Βύοσ». Σα ςυγκεκριμϋνα 
λογιςμικϊ προςφϋρουν τη δυνατϐτητα ο μαθητόσ να προςεγγύςει περιςςϐτερο «ενεργϊ» 
αυτϋσ τισ χρονικϋσ περιϐδουσ, το οπούο ςυνιςτϊ βαςικό προϒπϐθεςη για την κατανϐηςη των 
υπϐ μελϋτη ζητημϊτων. 

Απϐ την ϊλλη το λογιςμικϐ «ΕΡΜΗ» ευαιςθητοποιεύ τουσ μαθητϋσ απϋναντι ςτα 
προβλόματα αλϐγιςτησ χρόςησ ανθρώπινων και οικονομικών πϐρων, οπϐτε καθύςταται 
χρόςιμο για τη διδαςκαλύα με Σ.Π.Ε ςτα κεφϊλαια Οργϊνωςη τησ Οικογενειακόσ ζωόσ και 
Οικονομικϊ τησ Οικογϋνειασ. Επιπροςθϋτωσ, το «Excel» παρϋχει δυνατϐτητεσ 
υπολογιςμοϑ του οικογενειακοϑ ειςοδόματοσ, των μηνιαύων εςϐδων – εξϐδων τησ 
οικογϋνειασ, των τϐκων (δανεύων, καταθϋςεων), τησ απϐδοςησ των μετοχών, καθώσ και 
διαγραμματικό απεικϐνιςη τουσ, οπϐτε μπορεύ να ςυνειςφϋρει πϋρα απϐ τα Οικονομικϊ 
τησ Οικογϋνειασ ςτη Α΄ και Β΄ τϊξη και ςτο κεφϊλαιο τησ υμπεριφορϊσ του 
καταναλωτό. Η ορθολογικό χρόςη των ανθρώπινων και οικονομικών πϐρων αποτελεύ 
αδόριτη αναγκαιϐτητα, ειδικϐτερα κατϊ την περύοδο οικονομικόσ κρύςησ που διανϑουμε.  

τα κεφϊλαια Οικολογύα και κατοικύα και ύγχρονη οικιακό τεχνολογύα δϑνανται να 
χρηςιμοποιηθοϑν το λογιςμικϐ «Βιολογύα Α΄- Γ΄ Γυμναςύου» που παρουςιϊζει τα αβιοτικϊ 
και βιοτικϊ ςτοιχεύα των οικοςυςτημϊτων, η «Φημεύα Β΄ – Γ΄ Γυμναςύου» που αναλϑει τα 
διϊφορα εύδη ρϑπανςησ και τα μεγϊλα περιβαλλοντικϊ ζητόματα (φαινϐμενο θερμοκηπύου, 
ϐξινη βροχό, διαχεύριςη απορριμμϊτων), αλλϊ και το λογιςμικϐ «Περιβϊλλον» που 
αςχολεύται με τη ςχϋςη των οργανιςμών με το περιβϊλλον. Κατϊ αυτϐ τον τρϐπο 
επιτυγχϊνεται μια πιο ενεργό επαφό των μαθητών με τισ ςυγκεκριμϋνεσ ϋννοιεσ και τα 
ςυγκεκριμϋνα περιβαλλοντικϊ προβλόματα. Αυτό η επαφό εύναι επιβεβλημϋνη κυρύωσ για 
τα παιδιϊ των πϐλεων που δεν ϋρχονται ςε ϊμεςη επαφό με το φυςικϐ περιβϊλλον.  

Αντύςτοιχα, για το κεφϊλαιο τησ Αγωγόσ Τγεύασ εύναι πλόρωσ αξιοποιόςιμα τα 
λογιςμικϊ «ΔΙΑΥΤΛ –Α» και «Φημεύα Β΄ – Γ΄ Γυμναςύου», τα οπούα καλϑπτουν ςχεδϐν το 
ςϑνολο τησ ϑλησ του. Σο πρώτο παρϋχει ενημϋρωςη για την αντιςϑλληψη, την 
αναπαραγωγό και την προφϑλαξη απϐ ςεξουαλικώσ μεταδιδϐμενα νοςόματα, ενώ το 
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δεϑτερο προςφϋρει εκτενό πληροφϐρηςη για τουσ παρϊγοντεσ που αλλοιώνουν το φυςικϐ 
περιβϊλλον. Με δεδομϋνο ϐτι τα τελευταύα χρϐνια παρατηρεύται μεύωςη του μϋςου ϐρου 
ςτην ηλικύα ϋναρξησ των ολοκληρωμϋνων ςεξουαλικών ςχϋςεων, αλλϊ και ςημαντικϋσ 
αλλοιώςεισ ςτο φυςικϐ περιβϊλλον εύναι απαραύτητο οι μαθητϋσ να ϋρχονται ςε επαφό με 
αυτϊ τα ζητόματα με ϐςο το δυνατϐν πιο προςιτϐ και επιτυχημϋνο τρϐπο.  

Οι ανϊγκεσ τησ διδακτικόσ διαδικαςύασ ςτο κεφϊλαιο Πρώτεσ Βοόθειεσ καλϑπτονται 
πλόρωσ απϐ το λογιςμικϐ «Πρώτεσ Βοόθειεσ (Interactive First Aid)», ςτο οπούο 
παρουςιϊζονται αναλυτικϊ τα διϊφορα εύδη πρώτων βοηθειών. Σο λογιςμικϐ «ΔΙΑΥΤΛ –Α», 
ςε ςυνδυαςμϐ με επιλεγμϋνα βύντεο και ιςτοςελύδεσ του διαδικτϑου, μπορεύ να καλϑψει τισ 
ανϊγκεσ του κεφαλαύου Προετοιμαςύα για το μϋλλον, ςτο οπούο αναπτϑςςονται ϋννοιεσ 
ϐπωσ: ο ρϐλοσ τησ οικογϋνειασ, ο γϊμοσ και η οικογϋνεια, ο οικογενειακϐσ προγραμματιςμϐσ, 
οι ςχϋςεισ των μελών τησ οικογϋνειασ και το οικογενειακϐ δύκαιο. 

Εκτϐσ απϐ τα λογιςμικϊ πολϑτιμεσ πληροφορύεσ και γνώςεισ αποκτοϑν οι μαθητϋσ μϋςω 
τησ πλοόγηςησ ςε ιςτοςελύδεσ του διαδικτϑου. Ο / η εκπαιδευτικϐσ οφεύλει να παραπϋμπει 
τουσ μαθητϋσ ςε  ιςτοςελύδεσ που ϋχει προηγουμϋνωσ ελϋγξει επιςταμϋνωσ το περιεχϐμενϐ 
τουσ, οι οπούεσ ςυγχρϐνωσ παρϋχουν επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη γνώςη και δεν 
ελλοχεϑουν κινδϑνουσ για τουσ μαθητϋσ. 

Παρϊλληλα, υπϊρχουν διαθϋςιμα λογιςμικϊ, τα οπούα μποροϑν να αξιοποιηθοϑν κατϊ τη 
διαδικαςύα τησ αξιολϐγηςησ, τϐςο τησ επύτευξησ των ςτϐχων του ςυγκεκριμϋνου 
μαθόματοσ, ϐςο και τησ αξιολϐγηςησ τησ επύδοςησ των μαθητών απϐ τον εκπαιδευτικϐ. 
Αυτϊ τα λογιςμικϊ ταυτϐχρονα δϑνανται να χρηςιμοποιηθοϑν και ωσ εργαλεύα 
αυτοαξιολϐγηςησ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ. Ειδικϐτερα, για την αξιολϐγηςη ςτο 
μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ αξιοποιοϑνται τα: «Hot Potatoes» και «Mouse Mischief», τα 
οπούα εύναι λογιςμικϊ ελεϑθερησ και δωρεϊν πρϐςβαςησ και προςφϋρουν τη δυνατϐτητα 
αντικειμενικόσ και γρόγορησ αξιολϐγηςησ, προςδύδοντϊσ τησ ταυτϐχρονα παιγνιώδη 
χαρακτόρα. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να αυξϊνεται κατακϐρυφα το ενδιαφϋρον και η 
ςυγκϋντρωςη των μαθητών, καθώσ και να μειώνεται η ψυχολογικό πύεςη που αιςθϊνονται 
αρκετού απϐ αυτοϑσ κατϊ τη διϊρκεια τησ αξιολϐγηςησ. 

την οργϊνωςη τησ διδαςκαλύασ και ςτην προβολό των εργαςιών των παιδιών αρκετϊ 
χρόςιμα αποδεικνϑονται τα wikis και τα blogs, καθώσ προςφϋρουν τη δυνατϐτητα 
ανϊρτηςησ υλικοϑ χωρύσ χρονικοϑσ και χωρικοϑσ περιοριςμοϑσ. Επύςησ, η δημιουργύα 
λογαριαςμών ςε μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ ϐπωσ: το twitter και το facebook εύναι εφικτϐ 
να ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτον / ςτην εκπαιδευτικϐ και ςτουσ 
μαθητϋσ, η οπούα εύναι απολϑτωσ απαραύτητη για τη βελτύωςη τησ εκπαιδευτικόσ 
διαδικαςύασ, αλλϊ προϒποθϋτει αυςτηρϐ ϋλεγχο απϐ τον / την εκπαιδευτικϐ. Σα 
ςυγκεκριμϋνα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ μποροϑν να ςυμβϊλλουν ςτην καλϑτερη και 
ϊμεςη ενημϋρωςη των μαθητών για ζητόματα που ςχετύζονται, ϊμεςα ό ϋμμεςα, με το 
γνωςτικϐ αντικεύμενο, δύχωσ να εύναι απαραύτητη η φυςικό παρουςύα του / τησ 
εκπαιδευτικοϑ. 

υνοψύζοντασ προκϑπτει αβύαςτα το ςυμπϋραςμα ϐτι υφύςταται πληθώρα λογιςμικών, 
τα οπούα δϑνανται να χρηςιμοποιόςουν οι εκπαιδευτικού ςτο μϊθημα τησ Οικιακόσ 
Οικονομύασ ςτηριζϐμενοι ςτη διαθεματικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ και ςτη θεωρύα μϊθηςησ 
του κοινωνικοπολιτιςμικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ. Πϋρα ϐμωσ απϐ τα λογιςμικϊ υπϊρχουν και 
ϊλλα μϋςα που προςφϋρονται για την αναβϊθμιςη τησ διδαςκαλύασ και τησ μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ ςτο μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ ϐπωσ: η πλοόγηςη ςε ςυγκεκριμϋνεσ 
ιςτοςελύδεσ του διαδικτϑου, τα wikis και τα blogs, αλλϊ και τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ 
ϐπωσ: το twitter και το facebook. 

υμπερϊςματα 

Απϐ την ανϊλυςη που προηγόθηκε δϑναται να υποςτηριχθεύ ϐτι ςτη διδαςκαλύα του 
μαθόματοσ τησ Οικιακόσ Οικονομύασ εύναι δυνατϐ να αξιοποιηθοϑν αρκετϊ λογιςμικϊ, τα 
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οπούα μποροϑν να καλϑψουν ςημαντικϐ τμόμα τησ ϑλησ ςε ϐλεσ τισ ενϐτητεσ των 
διδακτικών εγχειριδύων τησ Α΄ και Β΄ τϊξησ του γυμναςύου. 

Με γνώμονα τη διαθεματικϐτητα ςτην προςϋγγιςη τησ γνώςησ και τη θεωρύα μϊθηςησ 
του κοινωνικοπολιτιςμικοϑ κονςτρουκτιβιςμοϑ λογιςμικϊ, τα οπούα προϋρχονται απϐ ϊλλα 
γνωςτικϊ αντικεύμενα και δε ςχετύζονται ϊμεςα με το μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ, 
μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςε αυτϐ διευκολϑνοντασ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτη 
διδαςκαλύα, ενώ ταυτϐχρονα, βοηθοϑν τουσ μαθητϋσ να αποκτόςουν νϋεσ γνώςεισ, καθώσ 
και να ενιςχϑςουν τισ όδη υπϊρχουςεσ. 

Επιπλϋον, ςυμπεραύνεται ϐτι η ποικιλϐτροπη χρόςη των Σ.Π.Ε ςτη διδακτικό διαδικαςύα 
του μαθόματοσ τησ Οικιακόσ Οικονομύασ δϑναται να αναβαθμύςει και να βελτιώςει 
ςημαντικϊ την ποιϐτητϊ τησ. Ψσ εκ τοϑτου, αναμϋνεται να προκϑψουν οφϋλη τϐςο για τουσ 
μαθητϋσ, οι οπούοι γύνονται αποδϋκτεσ ποιοτικϐτερησ διδαςκαλύασ, ενώ ταυτϐχρονα 
αυτενεργοϑν, ϐςο και για τουσ εκπαιδευτικοϑσ, οι οπούοι υιοθετώντασ, ςτην εκπαιδευτικό 
πρϊξη, διδακτικϋσ καινοτομύεσ και προςεγγύςεισ, αλληλεπιδροϑν αποτελεςματικϐτερα με 
τουσ μαθητϋσ τουσ. 

ε κϊθε περύπτωςη εύναι αναγκαύο οι εκπαιδευτικού ϐλων των ειδικοτότων να 
επιμορφώνονται ςε λογιςμικϊ, και να ενημερώνονται για τη δημιουργύα νϋων, τα οπούα 
μποροϑν να βελτιώςουν τη διδαςκαλύα, να ςυνειςφϋρουν ςτην ευκολϐτερη επύτευξη των 
γνωςτικών και μαθηςιακών ςτϐχων του μαθόματοσ, αλλϊ και ςτη μεγιςτοπούηςη τησ 
απϐδοςησ των μαθητών.    
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Σζεξπέ Γεσξγία Μαξία  

χ. ϑμβουλοσ μουςικών Κεντρικόσ Μακεδονύασ 
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Πεξίιεςε 

Η ειςόγηςη αυτό παρουςιϊζει ϋνα διδακτικϐ ςενϊριο με θϋμα «Μουςικϋσ 
περιγραφϋσ τησ βροχόσ», ςτο οπούο εφαρμϐζονται διδακτικϋσ και παιδαγωγικϋσ 
προτϊςεισ δραςτηριοτότων βιωματικοϑ χαρακτόρα. Οι μαθητϋσ, μϋςα απϐ 
βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ μουςικόσ ακρϐαςησ, μουςικόσ εκτϋλεςησ, μουςικόσ 
δημιουργύασ, μουςικόσ αναπαρϊςταςησ τησ βροχόσ, μουςικόσ αναπαρϊςταςησ 
εικαςτικών ϋργων και εικαςτικόσ αναπαρϊςταςησ μουςικών ϋργων με θϋμα τη 
βροχό, προτρϋπονται να κατανοόςουν τη δραματολογικό λειτουργύα τησ μουςικόσ 
και κατ’ επϋκταςη να διατυπώςουν και να αναπτϑξουν προςωπικϋσ απϐψεισ και 
αιςθητικϋσ κρύςεισ για τα ϋργα τϋχνησ. 

 
Λϋξεισ κλειδιϊ  
καταιγύδα, περιγραφικό μουςικό, ηχϐχρωμα, μουςικϊ ϐργανα, κλύμακα φθϐγγων 

Δηζαγσγή 

Σν δηδαθηηθφ απηφ ζελάξην απνηειεί κία πξφηαζε βησκαηηθήο δξάζεο θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα 

πινπνηεζεί ζε δψδεθα δηδαθηηθέο ψξεο, φζεο είλαη πεξίπνπ νη ψξεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κία 

ζεηξά καζεκάησλ βησκαηηθήο δξάζεο ελφο ηξηκήλνπ. Σν ζελάξην πξαγκαηεχεηαη ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα απνδνζεί ε βξνρή κέζα απφ ηε κνπζηθή θαη ηε δσγξαθηθή. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ θχξην άμνλα ηε κνπζηθή, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεθηηθά θαη δχν 

εηθαζηηθά έξγα σο επηθνπξηθά εξγαιεία κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία θαη 

εθπιήξσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Β΄ Γπκλαζίνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Βησκαηηθέο δξάζεηο: Σέρλεο-Πνιηηηζκφο», ζχκθσλα κε ην 

Πξφγξακκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (104868/Γ2/ ΦΔΚ 

Β/13-09-2011). Ο ζρεδηαζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζην πξνηεηλφκελν γηα ηνπο βησκαηηθνχο ηξφπνπο 

κάζεζεο «πξνηππηθφ» κνληέιν, ην νπνίν απνηειεί κία «βαζηθή δηδαθηηθή δνκή πνπ πξνζθέξεηαη 

γηα ηξνπνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ πνηθίισλ δηδαθηηθψλ 

θαη καζεζηαθψλ αλαγθψλ». (Μαηζαγγνχξαο Ζ, 2011). ην «πξνηππηθφ» απηφ κνληέιν 

εθαξκφδνληαη νη παηδαγσγηθν-δηδαθηηθέο Αξρέο ησλ Βησκαηηθψλ Γξάζεσλ, φπσο:1) ε αξρή ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εκπεηξηθή γλψζε, 

απνθεχγεηαη ε παζεηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ επλνείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηε κάζεζε. (Woolfolk A.E., 2000). Ζ βησκαηηθή γλψζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο κε παξαζηαηηθφ πιηθφ, παηρλίδηα ξφισλ θαη άκεζεο εκπεηξίεο. Οη 

καζεηέο παξαηεξνχλ, ζπκκεηέρνπλ, ζθέπηνληαη, δξνπλ, αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, 

ζηάζεηο θαη αμίεο (Κακαξηλνχ Γ, 2000). Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο 

είλαη ε εξγαζία ζε νκάδεο, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε ζπδήηεζε θαη ηα παηρλίδηα ξφισλ 

(Woolfolk Α.Δ., 2000). 2) Ζ αξρή ηεο ζπλεξγαηηθήο δηεξεχλεζεο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη 

καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα έρνπλ εκπηζηνζχλε, επαηζζεζία, αλνηθηφ δηάινγν θαη θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα (Kohn Α, 1991). 3) Ζ αξρή ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ ζχκθσλα 
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κε ηελ νπνία νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ νιηζηηθά ηε γλψζε, αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο ζηάζεηο, 

δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ελφο ζέκαηνο κέζα απφ δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά αληηθείκελα (Μαηζαγγνχξαο Ζ, 2002).  

το διδακτικϐ αυτϐ ςενϊριο εφαρμϐζεται ακϐμη, η αρχό τησ αυτενϋργειασ κατϊ την 
οπούα ο μαθητόσ τύθεται ςτη διδαςκαλύα ςε κεντρικό θϋςη με ςκοπϐ να μπορεύ να 
ςτηρύζεται ςτισ δικϋσ του δυνϊμεισ (Νημϊ Ε και Καψϊλησ Α, 2002, 137). Επιπλϋον, 
χρηςιμοποιεύται ςτο ςενϊριο και η ενεργητικό ακρϐαςη μϋςω τησ οπούασ ο μαθητόσ 
παραμϋνει ςε εγρόγορςη, καθώσ καλεύται να ανταποκριθεύ ςε δοςμϋνεσ ερωτόςεισ φϑλλου 
εργαςύασ (Gordon T. & Burch N, 2002). Η ενεργητικό ακρϐαςη εφαρμϐζεται ςε ςυνδυαςμϐ 
με χϊρτη εννοιών, δηλαδό με διϊγραμμα ςτο οπούο προβϊλλονται οι ςυςχετύςεισ μεταξϑ των 
εννοιών (Canas, A. J., Novak, J. D. & Gonzalez, F. M. (2004b). Ακϐμη, ςτο ςενϊριο αυτϐ 
εφαρμϐζεται η τεχνικό παιχνύδι ρϐλων, η οπούα αποτελεύ μύα ανϊπτυξη δρϊςησ που 
ςτηρύζεται ςτη φανταςύα και μϋςα απϐ αυτό οι μαθητϋσ αναπτϑςςουν ιδϋεσ, δεξιϐτητεσ 
αυτοςχεδιαςμοϑ, καλλιεργοϑν τη δημιουργικό ςκϋψη, αναπτϑςςουν γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ, 
αιςθόματα ςυνεργαςύασ και ευαιςθητοποιοϑνται ςτο λϐγο, ςτην τϋχνη και ςτουσ 
ςυμβολιςμοϑσ τησ. (Kougl Κ, 1977, 262-266). Σϋλοσ, εύναι απαραύτητη η χρόςη εικϐνων οι 
οπούεσ ωσ διδακτικϊ εργαλεύα ευαιςθητοποιοϑν τουσ μαθητϋσ ςτην πρϐςληψη των 
μηνυμϊτων που δϋχονται (Κωνςταντινύδου-ϋμογλου Ου. & Θεοδωροποϑλου Μ, 2005) και 
προςφϋρουν ερεθύςματα για την «οικοδϐμηςη» τησ γνώςησ (Υλουρόσ Γ, 2002).  

ηφρνη 

Οι ςτϐχοι του ςεναρύου εύναι γνωςτικού, ψυχοκινητικού και παιδαγωγικού. Οι γνωςτικού 
ςτϐχοι πραγματοποιοϑνται, καθώσ οι μαθητϋσ βιωματικϊ, μϋςω τησ ενεργητικόσ ακρϐαςησ, 
μαθαύνουν να διακρύνουν μουςικοϑσ όχουσ, να αποδύδουν όχουσ αυτοςχεδιϊζοντασ και να 
αντιλαμβϊνονται περιγραφϋσ και νοόματα τησ μουςικόσ και γενικϐτερα τησ τϋχνησ, 
εντϊςςοντϊσ τα ςτα ιςτορικϊ, πολιτιςμικϊ και κοινωνικϊ περιβϊλλοντϊ τησ. Με τουσ 
ψυχοκινητικοϑσ ςτϐχουσ επιδιώκεται η ανϊπτυξη τησ αιςθητικόσ κρύςησ των μαθητών και η 
καλλιϋργεια του ενδιαφϋροντϐσ τουσ για την τϋχνη, ενώ με τουσ παιδαγωγικοϑσ επιδιώκεται 
η ανϊπτυξη δημιουργικϐτητασ, ςυνεργαςύασ και ομαδικϐτητασ. 

Μεζνδνινγία 

το ςενϊριο αυτϐ ακολουθεύται η επαγωγικό μϋθοδοσ ςτη βϊςη των αρχών τησ 
κατευθυνϐμενησ και αποτελεςματικόσ διδαςκαλύασ ςε ςυνδυαςμϐ με τισ αρχϋσ τησ 
ανακαλυπτικόσ, ενεργητικόσ, ςυμμετοχικόσ, ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και μϊθηςησ ςε ομϊδεσ. 
το πλαύςιο αυτϐ οι μαθητϋσ καθοδηγοϑνται με προώθηςη τησ αυτενϋργειϊσ τουσ. Αρχικϊ 
χρηςιμοποιοϑνται δραςτηριϐτητεσ μϋςα απϐ τισ οπούεσ οι μαθητϋσ εκφρϊζονται 
διαιςθητικϊ, ενώ ςτη ςυνϋχεια δύνονται βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, μεταξϑ των οπούων 
δραςτηριϐτητεσ μουςικόσ ακρϐαςησ (Gordon T. & Burch N, 2002), εκτϋλεςησ και 
δημιουργύασ, μϋςω των οπούων επιχειρεύται η κατανϐηςη βαςικών ςημεύων του μαθόματοσ 
και η εκπλόρωςη των αρχικών ςτϐχων. 

Πξώηε δηδαθηηθή ώξα 

 
την αρχό τησ πρώτησ διδακτικόσ ώρασ γύνεται γνωριμύα των μαθητών μεταξϑ τουσ και 

με τον καθηγητό τουσ. Ο καθηγητόσ χρηςιμοποιεύ διϊφορουσ τρϐπουσ για τον ςχηματιςμϐ 
ομϊδων μεταξϑ των παιδιών, ϐπωσ ϋνα παιχνύδι γνωριμύασ ό αντιςτοιχύα παιδιών με 
αριθμοϑσ μϋχρι το τϋςςερα (1, 2, 3, 4) ό δημιουργύα ομϊδων απϐ μαθητϋσ ςτουσ οπούουσ 
αντιςτοιχοϑν μονού και ζυγού αριθμού. 
Δραςτηριϐτητα 1η. τϐχοσ: καθοριςμϐσ θϋματοσ και ςχηματιςμϐσ ομϊδων (Κοhn A, 1991). 
 Oι μαθητικϋσ ομϊδεσ μετϊ απϐ «καταιγιςμϐ ιδεών» (βροχό, μουςικό, εικαςτικϊ, κ.λ.π.) 
επιλϋγουν τισ υποενϐτητεσ με τισ οπούεσ θα αςχοληθοϑν. Ϊνασ μαθητόσ, επύςησ, απϐ κϊθε 
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ομϊδα αναλαμβϊνει να τηρεύ το ημερολϐγιο ςτο οπούο καταγρϊφονται οι εργαςύεσ τησ 
ομϊδασ ανϊ εβδομϊδα, κϊτι που προςδύδει ςτουσ μαθητϋσ υπευθυνϐτητα και ςυνϋπεια. 
Δραςτηριϐτητα 2η τϐχοσ: αυτενϋργεια, ϋκφραςη (Νημϊ Ε, Καψϊλησ Α, 2002, 137) 
Οι μαθητϋσ ακοϑν το ϋργο του Υρ. οπϋν, Πρελοϑντιο για πιϊνο αρ. 15 «Raindrop» και ςτη 
ςυνϋχεια αποτυπώνουν οπτικϊ τη μουςικό (μελωδικϋσ γραμμϋσ, ςυνοδεύα) ό τισ εικϐνεσ που 
τουσ δημιουργοϑνται. τη ςυνϋχεια, βοηθοϑμενοι απϐ ερωτόςεισ του καθηγητό, 
προςπαθοϑν να μαντϋψουν ςε τι ύςωσ αναφϋρεται το ακουςτικϐ παρϊδειγμα.  

Γεύηεξε δηδαθηηθή ώξα 

Δραςτηριϐτητα 3η  τϐχοσ: Μουςικό δημιουργύα, αυτενϋργεια, βιωματικό μϊθηςη (Νημϊ Ε, 
Καψϊλησ Α, 2002, 137, Woolfolk A.E., 2000) 
Οι μαθητϋσ μιμοϑνται όχουσ τησ βροχόσ και του αϋρα αυτοςχεδιϊζοντασ με τρύψιμο χεριών, 
με ςτρϊκεσ, με χτυπόματα ςτουσ μηροϑσ, με πηδόματα και ταυτϐχρονα με κύνηςη φϑλλων 
A4, καθώσ και με παύξιμο μουςικών οργϊνων, ϐπωσ μαρϊκεσ, ςωλόνεσ τησ βροχόσ και 
φλϊουτο με ρϊμφοσ (μύμηςη το φϑςημα του αϋρα). Ο καθηγητόσ ςυντονύζει και διευθϑνει, 
πετυχαύνοντασ διαφορετικϊ ηχοχρώματα και αυξομειώςεισ τησ ϋνταςησ. 
Δραςτηριϐτητα 4η: Ενεργητικό μουςικό ακρϐαςη (Gordon T. & Burch N, 2002), 
Παρακολοϑθηςη χϊρτη ακρϐαςησ (Canas, A. J., Novak, J. D. & Gonzalez, F. M., 2004b) και 
αντύληψη, κατανϐηςη ενϐσ ϋργου τϋχνησ και των ςυμβολιςμών του (Kougl K, 1977, 262-
266).  
Οι μαθητϋσ ακοϑν το 4ο μϋροσ τησ «Ποιμενικόσ υμφωνύασ», αρ. 6 του Λ.β.Μπετϐβεν με τύτλο 
«Καταιγύδα» (Sturm). Παρϊλληλα παρακολουθοϑν χϊρτη ακρϐαςησ. (Εικ. 1)  
 
Εικ. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Βιολοντςϋλα 
Κοντραμπϊςςα        
Βιολιϊ 
Πνευςτϊ 
(ερχομϐσ 
καταιγύδασ) 

Ξϑλινα  
Κρουςτϊ -
πρωτοποριακϋ
σ αρμονύεσ-
(βροντϋσ)
  

Βιολιϊ- κατιοϑςεσ 
κλύμακεσ-   Ορχόςτρα-
δραματικϋσ 
ςυγχορδύεσ- 
(ςκοτεινό ατμϐςφαιρα, 
ςϑννεφα) 

 Β 
Προετοιμαςύα 
κορϑφωςησ 

 Κορϑφωςη 

Σϑμπανα 
Ϊγχορδα 
(αςτραπϋ
σ 
βροντϋσ) 

Ξϑλινα  
Βιολιϊ  
Φϊλκινα (αρχό 
καταιγύδασ) 

Πύκολο  
(ςφϑριγμ
α του 
αϋρα)  

Ορχόςτρα –
δραματικϋσ 
ςυγχορδύεσ 

Γ 

Βιολιϊ, 
Βιολοντςϋλα  

-κατιϐν πϋραςμα-

  

ήμποε Υλϊουτο (τϋλοσ 
τησ καταιγύδασ, προσ τη 
γαλόνη τησ φϑςησ) 
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Σξίηε δηδαθηηθή ώξα 

Δραςτηριϐτητα 5η: Ενεργητικό μουςικό ακρϐαςη με φϑλλο εργαςύασ (Gordon T. & Burch N, 
2002) 
Οι μαθητϋσ ακοϑν για δεϑτερη φορϊ το μουςικϐ ϋργο και ςυμπληρώνουν φϑλλο εργαςύασ 
ςτο οπούο δύνονται ερωτόςεισ για το ποια ϐργανα ςυμμετϋχουν, ποια ϋχουν πρωτεϑοντα 
ρϐλο και για το πώσ η κϊθε ομϊδα οργϊνων αποδύδει ςτιγμϋσ μιασ καταιγύδασ. Ακϐμη, 
δύνονται ερωτόςεισ για το πώσ αποδύδονται οι αςτραπϋσ, οι βροντϋσ, ο ανεμοςτρϐβιλοσ. 
Επύςησ, δύνονται ερωτόςεισ αιςθητικοϑ τϑπου, ϐπωσ ποια ςημεύα του ϋργου τουσ ϊρεςαν και 
γιατύ, καθώσ και τι ςυναιςθόματα τουσ δημιουργοϑνται και γιατύ. τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ ό 
ακοϑν για τρύτη φορϊ το απϐςπαςμα ό επαναλαμβϊνουν την προηγοϑμενη δραςτηριϐτητα 
τησ μύμηςησ τησ βροχόσ. ε ςχϋςη με τη δραςτηριϐτητα αυτό μπορεύ να προταθεύ ςτουσ 
μαθητϋσ ωσ κατ’ ούκον εργαςύα να δουν τη «Υανταςύα» του Ντύςνεϒ, ςτην οπούα υπϊρχει 
αυτϐ το ηχητικϐ απϐςπαςμα και ακϐμη να αναζητόςουν ςτο διαδύκτυο ό ςε βιβλύα 
εικαςτικϊ ϋργα τησ περιϐδου αυτόσ. 

Σέηαξηε δηδαθηηθή ώξα 

Δραςτηριϐτητα 6η: Ενεργητικό μουςικό ακρϐαςη με φϑλλο εργαςύασ (Gordon T. & Burch N, 
2002) 
Οι μαθητϋσ ακοϑν δϑο φορϋσ τα μουςικϊ ϋργα των Υρ. οπϋν, Πρελοϑντιο για πιϊνο αρ. 15 
«Raindrop» και Κλ. Ντεμπιςύ, «Κόποι κϊτω απϐ τη βροχό» (Jardin sur la pluie) απϐ τη 
ςυλλογό «Estamps». Μετϊ τη δεϑτερη ακρϐαςη ςυμπληρώνουν φϑλλο εργαςύασ με 
ερωτόςεισ ςϑγκριςησ των δϑο αυτών ϋργων μεταξϑ τουσ.  
 

Πϋμπτη διδακτικό ώρα 
Δραςτηριϐτητα 7η: Γνωριμύα με τουσ ςυνθϋτεσ και το ϋργο τουσ. τϐχοσ δραςτηριϐτητασ: 
καλλιϋργεια δεξιοτότων περιγραφόσ και ανϊλυςησ ενϐσ μουςικοϑ ϋργου. 
Οι μαθητϋσ χωρύζονται ςε ϋξι ομϊδεσ (Woolfolk A. E., 2000) και ο καθηγητόσ δύνει ςτισ 
ομϊδεσ εικονικϐ (Κωνςταντινύδου-ϋμογλου Ου. & Θεοδωροποϑλου Μ, 2005) και 
πληροφοριακϐ υλικϐ για τη βιογραφύα και το ϑφοσ τησ μουςικόσ τησ εποχόσ των ςυνθετών 
Μπετϐβεν, οπϋν και Ντεμπιςςϑ. την πρώτη και ςτη δεϑτερη ομϊδα δύνει υλικϐ για τον 
Μπετϐβεν (βλ. παρϊρτημα, κϊρτεσ 1 και 2), ςτη τρύτη και τϋταρτη ομϊδα δύνει υλικϐ για τον 
οπϋν και ςτην πϋμπτη και ϋκτη ομϊδα υλικϐ για τον Ντεμπιςςϑ. τη ςυνϋχεια, η κϊθε 
ομϊδα αφοϑ διαβϊςει απϐ κοινοϑ τισ πληροφορύεσ (τεχνικό τησ ςυνανϊγνωςησ) τισ 
παρουςιϊζει ςτην ολομϋλεια μϋςω του εκπροςώπου τησ. Η παρουςύαςη απϐ τον 
εκπρϐςωπο-μαθητό γύνεται με την τεχνικό «παιχνύδι ρϐλων» (Kougl K, 1977, 262-266). 
υγκεκριμϋνα, ο μαθητόσ-εκπρϐςωποσ τησ πρώτησ ομϊδασ, ϋχοντασ τον ρϐλο του ςυνθϋτη, 
μιλϊει ςτην ολομϋλεια για τη ζωό, το ϋργο του και το ϑφοσ τησ μουςικόσ τησ εποχόσ του. 
Κατϐπιν, ϋνασ μαθητόσ απϐ τη δεϑτερη ομϊδα αναλαμβϊνει τον ρϐλο του κριτικοϑ τησ 
μουςικόσ και αναφϋρει ςτην ολομϋλεια πληροφορύεσ για το ϋργο που οι μαθητϋσ ϋχουν 
ακοϑςει ςε προηγοϑμενη δραςτηριϐτητα, ϐπωσ για αυτϐ τησ δραςτηριϐτητασ 4. 
 

Έκτη διδακτικό ώρα 
Δραςτηριϐτητα 8η: Οι ςυνθϋτεσ ςτο πλαύςιο τησ εποχόσ τουσ. τϐχοσ δραςτηριϐτητασ: 
ςϑνδεςη τησ μουςικόσ με το πολιτιςμικϐ περιβϊλλον τησ, ανϊπτυξη δεξιοτότων ςυλλογόσ 
και επεξεργαςύασ πληροφοριών, διϊχυςη τησ γνώςησ ςτην ολομϋλεια, καλλιϋργεια 
ςυνυπευθυνϐτητασ. (διαθεματικό προςϋγγιςη, Ματςαγγοϑρασ Η, 2002) 
Ο καθηγητόσ χρηςιμοποιώντασ την τεχνικό τησ ςυν-ανϊγνωςησ δύνει εικονικϐ και 
πληροφοριακϐ υλικϐ για το κοινωνικϐ πλαύςιο, τον γεωγραφικϐ χώρο και τουσ παρϊγοντεσ 
που ςυνϋβαλαν ςτη δημιουργύα των μουςικών ϋργων που οι μαθητϋσ γνώριςαν ςτισ 
προηγοϑμενεσ δραςτηριϐτητεσ και τα οπούα ανόκουν ςτισ εποχϋσ, Κλαςικιςμϐ, Ρομαντιςμϐ 
και Ιμπρεςιονιςμϐ αντύςτοιχα. Οι μαθητϋσ όδη χωριςμϋνοι ςε ϋξι ομϊδεσ πρϐκειται να 
διαβϊςουν ανϊ δϑο ομϊδεσ αντύςτοιχα το δοςμϋνο υλικϐ για τισ τρεισ εποχϋσ, Κλαςικιςμϐ, 
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Ρομαντιςμϐ και Ιμπρεςιονιςμϐ. (βλ. παρϊρτημα ενδεικτικϊ τισ κϊρτεσ 3, 4 και 5 που 
αφοροϑν τον Κλαςικιςμϐ). υγκεκριμϋνα, η πρώτη ομϊδα αςχολεύται με τα κοινωνικϊ 
γνωρύςματα τησ εποχόσ του Κλαςικιςμοϑ και τησ τϋχνησ ςτην εποχό αυτό (βλ. κϊρτα 3), ενώ 
η δεϑτερη ομϊδα αςχολεύται ειδικϊ με την κοινωνικό θϋςη τησ μουςικόσ ςτην ύδια εποχό (βλ. 
κϊρτεσ 4 και 5). Οι ομϊδεσ, αφοϑ μελετόςουν, με τη βοόθεια του καθηγητό, το δοςμϋνο 
υλικϐ, παρουςιϊζουν με την τεχνικό παιχνύδι ρϐλων τισ πληροφορύεσ τουσ ςτην ολομϋλεια, 
μϋςω των εκπροςώπων τουσ, διαφορετικών αυτό τη φορϊ.  

Έβδνκε θαη Όγδνε δηδαθηηθή ώξα 

Δραςτηριϐτητα 9η: Μουςικό εκτϋλεςη. τϐχοσ δραςτηριϐτητασ: ανϊπτυξη μουςικών 
δεξιοτότων, βιωματικό μϊθηςη (Woolfolk A. E., 2000 και Kohn A., 1991). 
Οι μαθητϋσ μαθαύνουν και αποδύδουν τραγοϑδια με θϋμα τη βροχό: το τραγοϑδι «I’m singing 
in the rain» και «Η βροχό» του Μ. Φατζιδϊκι. Ανϊλογα με τησ δυνατϐτητϋσ τουσ τραγουδοϑν 
και παύζουν ϐργανα ό μϐνο ςυνοδεϑουν ρυθμικϊ ςε κρουςτϊ ϐργανα. (διαφοροποιημϋνη 
διδαςκαλύα) Ψσ κατ’ ούκον εργαςύα δύνεται ςτουσ μαθητϋσ η αναζότηςη ςτο διαδύκτυο 
μουςικόσ με θϋμα τη βροχό. 

Έλαηε δηδαθηηθή ώξα 

Δραςτηριϐτητα 10η: Καταςκευό ςωλόνα τησ βροχόσ 
Oι μαθητικϋσ ομϊδεσ, με τισ υποδεύξεισ του καθηγητό, φϋρνουν υλικϊ και καταςκευϊζουν 
«ςωλόνεσ τησ βροχόσ». Επύςησ, παρουςιϊζουν πληροφοριακϐ υλικϐ για το ϐργανο αυτϐ 
(προϋλευςη, πολιτιςμικϋσ αντιλόψεισ κ.λ.π.) 
Δραςτηριϐτητα 11η: Mουςικό εκτϋλεςη. τϐχοσ δραςτηριϐτητασ: ανϊπτυξη μουςικών 
δεξιοτότων, βιωματικό μϊθηςη (Woolfolk A. E., 2000 και Kohn A., 1991). 
Οι μαθητϋσ εκτελοϑν επαναληπτικϊ τα τραγοϑδια που ϋμαθαν, χρηςιμοποιώντασ και τα 
ϐργανα που καταςκεϑαςαν.  

Γέθαηε δηδαθηηθή ώξα 

Δραςτηριϐτητα 12η: τϐχοσ δραςτηριϐτητασ: ανϊπτυξη δεξιοτότων μουςικόσ δημιουργύασ, 
μουςικόσ αναπαρϊςταςησ, φανταςύασ (Νημϊ Ε και Καψϊλησ Α, 2002, 137) 
Ο καθηγητόσ δύνει ςτισ μαθητικϋσ ομϊδεσ δϑο εικαςτικϊ ϋργα16 ωσ ϋναυςμα 
(Kωνςταντινύδου-ϋμογλου Ου. & Θεοδωροποϑλου Μ, 2005) και ζητϊ απϐ τουσ μαθητϋσ να 
επενδϑςουν τα ϋργα αυτϊ με μουςικό και ςτη ςυνϋχεια να γρϊψουν μύα οπτικό παρτιτοϑρα. 
Οι μαθητϋσ χρηςιμοποιοϑν απλϊ κρουςτϊ ϐργανα, φϑλλα Α4, φλϊουτα με ρϊμφοσ, καθώσ 
και τη φωνό τουσ για να αποδώςουν τουσ όχουσ των εικαςτικών ϋργων (βροχό, περπϊτημα 
ανθρώπων, αϋρα, όχουσ του κϊρου κ.λ.π.) 
 

                                                        
16

 Ζ γξάθνπζα επραξηζηεί ηε ρνιηθή χκβνπιν ησλ εηθαζηηθψλ Κ. Μαθεδνλίαο Διέλε Κάξηζαθα γηα ηηο 

ππνδείμεηο εηθαζηηθψλ έξγσλ κε ζέκα ηε βξνρή απφ ηα νπνία επηιέγρζεθαλ ηα παξφληα.  
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Childe Hassam Rainy Day on Fifth Avenue. 
1893. John and Mable Ringling Museum of 
Art 

Childe Hassam, Rain Storm, Union Square. 
1890. Museum of the City New York 

 

Δλδέθαηε δηδαθηηθή ώξα 

Δραςτηριϐτητα 13η: τϐχοσ δραςτηριϐτητασ: ϋκφραςη και διατϑπωςη ςυναιςθόματοσ 
(Καμαρινοϑ Δ, 2000) 
Οι μαθητϋσ καλοϑνται να γρϊψουν τα ςυναιςθόματα που τουσ δημιουργεύ η βροχό, τι 
διϊθεςη τουσ προκαλεύ ό/και να διατυπώςουν, ανϊλογα με τισ δυνατϐτητϋσ τουσ, 
ποιητικοϑσ ςτύχουσ με θϋμα τη βροχό. 
Δραςτηριϐτητα 14η: υμπερϊςματα 
Οι ομϊδεσ διατυπώνουν, ξεχωριςτϊ η κϊθε μύα, τα ςυμπερϊςματϊ τουσ που προκϑπτουν 
απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ και τισ εργαςύεσ τουσ. Διατυπώνουν απϐψεισ και κρύςεισ και ςτη 
ςυνϋχεια τισ ανακοινώνουν ςτην ολομϋλεια. τη ςυνϋχεια, η ολομϋλεια ταξινομεύ, ιεραρχεύ 
και ςυνθϋτει τα ςυμπερϊςματα. (Κοhn A, 1991) 

Γσδέθαηε δηδαθηηθή ώξα  

Δραςτηριϐτητα 15η: Αξιολϐγηςη του μαθόματοσ 
Οι μαθητϋσ καλοϑνται να διατυπώςουν ποιεσ εύναι οι εντυπώςεισ τουσ απϐ τη ςειρϊ αυτών 
των μαθημϊτων, τι τουσ ϊρεςε, τι τουσ δυςκϐλεψε, τι τουσ προβλημϊτιςε, πώσ κρύνουν τισ 
πρωτοβουλύεσ τουσ, τι πρϋπει να βελτιώςουν, πώσ αξιολογοϑν τη ςυνεργαςύα τησ ομϊδασ 
τουσ, πώσ αξιολογοϑν αυτϊ που ϋμαθαν. χεδιϊζουν τον κϑκλο τησ αξιολϐγηςησ και τον 
χωρύζουν ςε μϐρια, τϐςα ϐςα εύναι τα κριτόρια αξιολϐγηςησ. τη ςυνϋχεια, αναρτοϑν τον 
κϑκλο ςτον πύνακα τησ τϊξησ. Ο κϊθε μαθητόσ βϊζει για κϊθε κριτόριο αξιολϐγηςησ μύα 
κουκύδα ςτο αντύςτοιχο μϐριο του κϑκλου. ήςο πιο κοντϊ εύναι οι κουκύδεσ ςτο κϋντρο του 
κϑκλου τϐςο ψηλϐτεροσ εύναι ο βαθμϐσ αξιολϐγηςησ. 

πκπεξάζκαηα 

Mϋςα απϐ αυτό τη βιωματικό δρϊςη διϊρκειασ δώδεκα ωρών οι μαθητϋσ θα ϋχουν την 
εμπειρύα τησ μουςικόσ ακρϐαςησ, τησ μουςικόσ εκτϋλεςησ, τησ μουςικόσ δημιουργύασ, τησ 
μουςικόσ απεικϐνιςησ εικαςτικών ϋργων και τησ εικαςτικόσ αναπαρϊςταςησ μουςικών 
ϋργων. Οι δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ ωθοϑν και προτρϋπουν τουσ μαθητϋσ ςτην κατανϐηςη 
βιωματικϊ τησ δραματολογικόσ λειτουργύασ τησ μουςικόσ και ςτη διατϑπωςη, μϋςα απϐ την 
παρατόρηςη και τη ςϑγκριςη ϋργων τϋχνησ, προςωπικών απϐψεων και κρύςεων, 
προϒπϐθεςη για την αντύληψη, την κατανϐηςη ϋργων τϋχνησ και την ανϊπτυξη τησ 
αιςθητικόσ κρύςησ τουσ. O εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να διαφοροποιόςει το ςενϊριο αυτϐ 
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ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των μαθητών και τον χρϐνο που απαιτεύται για κϊθε ομϊδα. Η 
ενεργητικό ςυμμετοχό των μαθητών κϊνει το μϊθημα ενδιαφϋρον, νοηματοδοτεύ τη γνώςη, 
ενώ η αλληλεπύδραςη μϋςα ςτην ομϊδα αναπτϑςςει κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ. Ο εκπαιδευτικϐσ 
αξιοποιεύ ςϑγχρονα εργαλεύα αξιολϐγηςησ, ϐπωσ την κλεύδα παρατόρηςησ, παρακολουθεύ 
την πορεύα μϊθηςησ των μαθητών και ϋχει την ευελιξύα να τροποποιόςει τη διδακτικό του 
προςϋγγιςη. 
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Παξάξηεκα 

Κάξηα 1
ε
, Ο Μπεηφβελ θαη ην έξγν ηνπ 

Ο Μπεηφβελ ήηαλ ν πξψηνο απφ ηνπο θιαζηθνχο ζπλζέηεο πνπ θαηφξζσζε λα γξάςεη ηα έξγα ηνπ σο 

αλεμάξηεηνο κνπζηθφο ζηε Βηέλλε. Ζ επηηπρία ηνπ νθείιεηαη ζηελ απνδνρή ηνπ απφ ηελ επξεία 

κεζαία ηάμε ηεο επνρήο ηνπ, απφ ηελ νπνία είρε θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηε δηάδνζε ησλ 

έξγσλ ηνπ (εθδφζεηο θ.ι.π.). Παξφιν πνπ ζην έξγν ηνπ δηαηεξείηαη ε ελφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηε 

κνξθή θαη ζηα κέξε, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δηαθπκάλζεηο θαη νη αιιαγέο ηεο δηάζεζεο, θαζψο 

κεηά απφ έλα δξακαηηθφ ηκήκα κπνξεί λα αθνινπζεί έλα απαιφ ρνξεπηηθφ κέξνο. Οη ελαιιαγέο ηεο 

δηάζεζεο εθθξάδνληαη ζηε κνπζηθή κε ηελ πνηθηιία ζην ξπζκφ θαη κε ηηο αιιαγέο ζηε δπλακηθή-

έληαζε ηνπ ήρνπ, άιινηε κε ηελ απφηνκε κεηάβαζε απφ ην «δπλαηά» (forte) ζην «ζηγά» (piano) θαη 

άιινηε κε ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο έληαζεο, «θξεζέλην» (crescendo) θαη «ληηκηλνπέλην» (diminuento). 

Οη ελαιιαγέο έληαζεο ήηαλ δπλαηφλ πιένλ λα απνδνζνχλ ζηε κνπζηθή ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ, 

εθφζνλ ηα φξγαλα είραλ βειηησζεί, ε νξρήζηξα είρε κεγαιψζεη θαη θαηά ζπλέπεηα είρε ηε 

http://cmap.ihmc.us/Publications/Research-Papers/TheoryCmaps/TheoryUnderlyingConceptMaps.htm
http://cmap.ihmc.us/Publications/Research-Papers/TheoryCmaps/TheoryUnderlyingConceptMaps.htm
http://www.gordontraining.com/
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δπλαηφηεηα λα παξάγεη λένπο ήρνπο. (Kamien, Roger., Mehta, Zubin., 2008, Michels, Ulrich., 1995, 

Sadie, Stanley and Latham, Alison, 1985)  

 
Kϊρτα 2η, Σο κλαςικϐ ϑφοσ ςτη μουςικό (1750-1820)  
ε αυτϐ το κοινωνικϐ πλαύςιο εμφανύςτηκε ο φυςικϐσ, ο αδϋςμευτοσ καλλιτϋχνησ, η 
μεγαλοφυύα. Η μουςικό απευθυνϐταν ςτον ϊνθρωπο και εξϋφραζε τισ ςυναιςθηματικϋσ 
αλλαγϋσ του ανθρώπου με ανϊλαφρουσ και φυςικοϑσ όχουσ, πϊντα ςτο πλαύςιο τησ λογικόσ 
και τησ καθαρόσ μουςικόσ δομόσ. Σα ςτοιχεύα τησ λογικόσ εκφρϊζονται με την καθαρϐτητα 
τησ δομόσ και τισ τονικϋσ και εϑκολεσ ςτην απομνημϐνευςη μελωδύεσ. Σα βαςικϊ θϋματα-
μελωδύεσ των κλαςικών μουςικών ϋργων εύναι ςυνόθωσ ςυμμετρικϊ, αποτελοϑνται απϐ δϑο 
μελωδικϋσ φρϊςεισ ιδύου μόκουσ, απϐ τισ οπούεσ η δεϑτερη αρχύζει ϐπωσ η πρώτη, ςτο τϋλοσ 
ϐμωσ αλλϊζει για να ςχηματιςτεύ η κατϊληξό. Σϋτοιεσ μελωδικϋσ φρϊςεισ εύναι πολϑ εϑκολο 
να τραγουδηθοϑν, ϐπωσ ϋνα παιδικϐ τραγοϑδι. Εκτϐσ απϐ την καθαρό δομό ςτο ςυνολικϐ 
ϋργο και τη ςαφόνεια των μουςικών φρϊςεων, ϊλλο ςημαντικϐ χαρακτηριςτικϐ των 
κλαςικών μουςικών ϋργων εύναι η «θεματικό επεξεργαςύα», τεχνικό με την οπούα ο 
ςυνθϋτησ αναπτϑςςει και παραλλϊςςει διϊφορα ςτοιχεύα ό τμόματα τησ μελωδύασ του 
ϋργου. (Kamien, Roger., Mehta, Zubin., 2008, Michels, Ulrich., 1995, Sadie, Stanley and 
Latham, Alison, 1985)  
Κϊρτα 3η, Ο 18οσ αιώνασ: κοινωνύα και τϋχνη 
Ο 18οσ αιώνασ όταν ο αιώνασ του Διαφωτιςμοϑ, ο οπούοσ ςυνϋβαλε και προετούμαςε την 
ανατροπό παλαιών αντιλόψεων και την ανατολό των νϋων αντιλόψεων περύ ελευθερύασ και 
αξιών. Θα πρϋπει να θυμηθεύ κανεύσ την ϋκδοςη τησ «Εγκυκλοπαύδειασ» (1757-72) απϐ τουσ 
Ντιντερϐ και Ντ’ Αλαμπϋρ, την ανατροπό τησ παλαιϊσ κοινωνικόσ τϊξησ με τη Γαλλικό 
επανϊςταςη (1789), την κατϊργηςη τησ δουλεύασ, τα αιτόματα τησ ανεξιθρηςκεύασ και το 
ςϑνθημα του Ρουςςώ «επιςτροφό ςτη φϑςη» (1750), με το οπούο ϋδινε το μόνυμα τησ 
ευτυχιςμϋνησ αρχικόσ κατϊςταςησ τησ ανθρωπϐτητασ, ςτην οπούα ο ϊνθρωποσ ϋπρεπε να 
εύναι ελεϑθεροσ. Ωρχιςε, ϋτςι, να διαδύδεται η πύςτη ςτην ελευθερύα, ςτην αιςιοδοξύα και 
ςτην πρϐοδο. Η πολιτικό και οικονομικό δϑναμη μετατοπύςτηκε απϐ την αριςτοκρατύα και 
την εκκληςύα ςτη μεςαύα τϊξη. Ο αυλικϐσ πολιτιςμϐσ ϊρχιςε να αποδυναμώνεται, ενώ το 
προβϊδιςμα ϊρχιςε να ϋχει ο αςτικϐσ πολιτιςμϐσ.  
Σα τυπικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ τϋχνησ τησ εποχόσ, που όταν επιρροϋσ απϐ τα αρχαύα 
ελληνικϊ και ρωμαώκϊ πρϐτυπα, η καθαρϐτητα και ςαφόνεια ςτη δομό και η ιςορροπύα 
ανϊμεςα ςτη δομό-λογικό και ςτο ςυναύςθημα, δηλώνονται με τον ϐρο «κλαςικϐσ». Ο ϐροσ 
αυτϐσ ϋχει και ϊλλεσ ςημαςύεσ. Αφενϐσ αναφϋρεται ςτην ελληνικό αρχαιϐτητα, αφετϋρου 
χρηςιμοποιεύται για να δηλώςει ϐτι κϊποιο δημιοϑργημα ό καταςκεϑαςμα ϋχει «κλαςικϐ» 
γνώριςμα ό «κλαςικό» κύνηςη. Ακϐμη, ο ϐροσ αναφερϐμενοσ ςτη μουςικό, ςυγκεκριμϋνα 
ςτην «κλαςικό μουςικό», δηλώνει μύα μουςικό που δεν εύναι τζαζ, ροκ ό παραδοςιακό. 
(Kamien, Roger., Mehta, Zubin., 2008, Michels, Ulrich., 1995, Sadie, Stanley and Latham, 
Alison, 1985) 
Κϊρτα 4η, Ο 18οσ αιώνασ: Κοινωνύα και μουςικό  
H αποδυνϊμωςη του αυλικοϑ πολιτιςμοϑ οδόγηςε ςτην ανϊπτυξη του αςτικοϑ πολιτιςμοϑ 
και τησ αςτικόσ ζωόσ, η οπούα εκφρϊςτηκε με τη δημιουργύα ςαλονιών, χώρων 
ςυγκϋντρωςησ για ςυζότηςη ό διαςκϋδαςη ςτο ςπύτι, αιθουςών ςυναυλιών, ϐπερασ, κ.λ.π. 
ε αντύθεςη με αρκετϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, ϐπωσ ϋμποροι, γιατρού, υψηλϐβαθμοι υπϊλληλοι, 
οι οπούοι ενδιαφϋρονταν για την οικονομικό βελτύωςό τουσ, η μεςαύα τϊξη αναζητοϑςε 
περιςςϐτερο ποιοτικϋσ διεξϐδουσ, ϐπωσ θϋατρο, λογοτεχνύα, μουςικό και για αυτϐ ϋπαιξε 
ϋνα πολϑ ςημαντικϐ ρϐλο και ςτη διϊδοςη τησ μουςικόσ. Ενώ οι αύθουςεσ των παλατιών 
όταν κλειςτϋσ για το ευρϑ κοινϐ, εκπρϐςωποι τησ αςτικόσ τϊξησ οργϊνωναν δημϐςιεσ 
ςυναυλύεσ. Επιπλϋον, οι ϋμποροι και οι δικηγϐροι επιθυμοϑςαν να ακοϑν μουςικό και ςτο 
ςπύτι τουσ, ϐχι μϐνο ςτισ αύθουςεσ. Για αυτϐ προςκαλοϑςαν γϐνουσ τησ μεςαύασ τϊξησ με 
καλό γνώςη μουςικόσ για να υποςτηρύξουν τισ εκδηλώςεισ τουσ ό για να διδϊξουν μουςικό 
ςτισ οικογϋνειϋσ τουσ. Ϊτςι ϊρχιςε να δημιουργεύται το αύτημα για ιδιωτικϊ μαθόματα 
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μουςικόσ και για εκδϐςεισ μουςικών ϋργων. (Kamien, Roger., Mehta, Zubin., 2008, Michels, 
Ulrich.,1995, Sadie, Stanley and Latham, Alison, 1985) 
Kϊρτα 5η, O 18οσ αιώνασ: Η κοινωνύα και οι ςυνθϋτεσ  
Οι εκπρϐςωποι τησ κλαςικόσ περιϐδου ςυνθϋτεσ Φϊυντν, Μϐτςαρτ και Μπετϐβεν, που 
ϋζηςαν ςτη Βιϋννη, υποςτηρύχθηκαν απϐ τη μεςαύα τϊξη, για αυτϐ και ϋγραψαν μεταξϑ 
ϊλλων και ϋργα εϑκολα και προςιτϊ ςτουσ εραςιτϋχνεσ τησ μουςικόσ, ϐπωσ, χορευτικό 
μουςικό που παύζονταν ςε δημϐςιεσ εκδηλώςεισ ςτη Βιϋννη. Για τον ύδιο λϐγο οι ςυνθϋτεσ 
αυτού αςχολόθηκαν και με την κωμικό ϐπερα, ενώ, επύςησ, χρηςιμοπούηςαν περιεχϐμενα 
μϑθων και παραδοςιακϋσ μελωδύεσ ςτισ ςυμφωνύεσ τουσ, θϋματα επύςησ, πολϑ αγαπητϊ ςτη 
μεςαύα τϊξη. Η Βιϋννη όταν το μουςικϐ κϋντρο ϐλησ τησ Ευρώπησ και πϐλοσ ϋλξησ για 
πολλοϑσ ςυνθϋτεσ. Η μουςικό αποτελοϑςε ςημαντικό δραςτηριϐτητα και τησ αςτικόσ και 
τησ αυλικόσ ζωόσ. Μύα καλό ιδιωτικό ορχόςτρα όταν ςϑμβολο γοότρου, για αυτϐ πολλού 
αριςτοκρϊτεσ κατεύχαν ιδιωτικϋσ ορχόςτρεσ. Οι τρεισ κλαςικού ςυνθϋτεσ ϋγραψαν, κυρύωσ, 
ςυμφωνύεσ, κοντςϋρτα για ςϐλο ϐργανα και ορχόςτρα και ϋργα για μουςικό δωματύου. τα 
ϋργα τησ μουςικόσ δωματύου ςημαντικό θϋςη κατϋχει το κλαςικϐ κουαρτϋτο, το οπούο 
αποτελεύται απϐ τϋςςερα ϐργανα, δϑο βιολιϊ, βιϐλα και βιολοντςϋλο. (Kamien, Roger., 
Mehta, Zubin., 2008, Michels, Ulrich., 1995, Sadie, Stanley and Latham, Alison, 1985) 
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Εκπαιδευτικϐσ ΠΕ16 (Θεωρητικϊ Ευρ. Μουςικόσ) 
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Κηηζηάθε Αζη. Δπθξνζχλε 

Εκπαιδευτικϐσ ΠΕ16.01 (Πιϊνο, Τπ. υνϐλου Μουςικόσ Κινηματογρϊφου) 
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Εκπαιδευτικϐσ ΣΕ16 (Ευρωπαικϊ Κρουςτϊ, Τπ. υνϐλου Κρουςτών) 
Μουςικϐ χολεύο Λϊριςασ 
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Παλαγηψηνπ Νηθφιανο 

Εκπαιδευτικϐσ ΠΕ19 (Πληροφορικόσ) 
Μουςικϐ χολεύο Λϊριςασ 
npanagiotou@gmail.com 

 
Σέιηνο Λεσλίδαο 

Εκπαιδευτικϐσ ΠΕ01 (Θεολϐγοσ) 
Μουςικϐ χολεύο Λϊριςασ 
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Σζνπθληθά Διέλε 

Εκπαιδευτικϐσ ΠΕ11 (Υυςικόσ Αγωγόσ) 
Μουςικϐ χολεύο Λϊριςασ 

liana.tsouk@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα αφορϊ ςτη «μελϋτη περύπτωςησ» (ςχεδύαςη και πλϊνο 
εργαςύασ) δϑο πολιτιςτικών καινοτϐμων προγραμμϊτων τα οπούα υλοποιόθηκαν το 
ςχ. Ϊτοσ 2014-15 ςτο Μουςικϐ χολεύο Λϊριςασ. Σα προγρϊμματα εντϊχθηκαν ςτο 
ωρολϐγιο πρϐγραμμα του ςχολεύου και ςυμμετεύχαν ςε αυτϊ 50 μαθητϋσ των τριών 
τϊξεων του Λυκεύου και ϋξι εκπαιδευτικού. Η διδαςκαλύα όταν κυρύωσ βιωματικό και 
ομαδοςυνεργατικό δύνοντασ ϋμφαςη ςτον αυτοςχεδιαςμϐ, μϋςα απϐ  την 
καλλιτεχνικό ϋκφραςη (χορϐσ, κύνηςη, τραγοϑδι, πρϐζα). το θεωρητικϐ μϋροσ 
ακολουθόθηκε η μϋθοδοσ τησ ςυνϋντευξησ και τησ ςυλλογόσ πληροφοριών απϐ το 
διαδύκτυο, κυρύωσ απϐ εθνομουςικολογικϋσ πηγϋσ.  

 Λϋξεισ κλειδιϊ: Διδακτικϐσ ςχεδιαςμϐσ, Καλλιτεχνικό ϋκφραςη, Μουςικολογικό 
Ανϊλυςη 

mailto:frosoktistaki@gmail.com
mailto:npanagiotou@gmail.com
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Δηζαγσγή  

1. Η μουςικό εύναι ϋνα πανανθρώπινο φαινϐμενο, το οπούο δε γνωρύζει ςϑνορα. 
Ακοϑγοντασ και ερμηνεϑοντασ τραγοϑδια απϐ διαφορετικοϑσ λαοϑσ του κϐςμου 
αντιλαμβανϐμαςτε ϐτι ανόκουμε ςε μύα παγκϐςμια κοινϐτητα.   

2. Η μουςικό ϐλου του κϐςμου λειτουργεύ ωσ ςϑμβολο, εκφρϊζοντασ την ανθρώπινη 
ψυχό και ενιςχϑοντασ την ενϐτητα των λαών. Παρϊλληλα προβϊλλει και το δικαύωμα τησ 
διαφορετικϐτητασ των πολιτιςμών.  

3. Η γνώςη και κατανϐηςη μιασ ξϋνησ μουςικόσ παρϊδοςησ, αποτελεύ ϋνα ςημαντικϐ 
κομμϊτι τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ τησ μϊθηςησ, που αφορϊ ςτο ςεβαςμϐ και την 
εκτύμηςη απϋναντι ςτην πολιτιςμικό ετερϐτητα ςτο ςχολεύο, αλλϊ και ςτην κοινωνύα μασ 
γενικϐτερα. 

4. Η Μουςικό δημιουργεύ ευγενό ςυναιςθόματα με ϊμεςο και ταχϑτατο τρϐπο, και 
αποτελεύ μύα γλώςςα επικοινωνύασ των ανθρώπων και εργαλεύο δημιουργικόσ ϋκφραςησ. 
[1]. 

5. Ϊχοντασ υπ’ ϐψιν ϐλα τα παραπϊνω προςεγγύςαμε το θϋμα απϐ πολλϋσ διαςτϊςεισ 
και εξετϊςαμε τισ κοινωνικϋσ, πολιτιςτικϋσ, ανθρωπολογικϋσ, ακϐμη και οικονομικϋσ 
παραμϋτρουσ. 

Μέζνδνο 

6. Οι τύτλοι των δϑο Προγραμμϊτων όταν οι εξόσ:  «Ο γϑροσ του κϐςμου ςε 80 
τραγοϑδια» και «Ιςτορύεσ περύ μουςικόσ…». 

7. τη διϊρκεια υλοπούηςησ των Προγραμμϊτων ακολουθόθηκε η μϋθοδοσ project, 
μϋθοδοσ  η οπούα εύναι γνωςτό απϐ τισ εφαρμογϋσ των Προγραμμϊτων καινοτϐμων 
δρϊςεων ςτο χολεύο μασ. Σο ζητοϑμενο όταν η βιωματικό προςϋγγιςη εκ μϋρουσ των 
μαθητών, ώςτε να υπϊρξει ενεργϐσ ςυμμετοχό, η οπούα ϋφερε την ενεργητικό μϊθηςη, αφοϑ 
η ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών υπόρξε αποφαςιςτικό ςτον 
ςχεδιαςμϐ, τη διαμϐρφωςη και την εξϋλιξη των Προγραμμϊτων. Η διαδικαςύα όταν ανοικτό, 
χωρύσ αυςτηρϊ, προκαθοριςμϋνα ϐρια, γι’ αυτϐ και τα Προγρϊμματα εξελύχθηκαν βϊςει των 
ενδιαφερϐντων και των δυνατοτότων των μαθητών, που ςυμμετεύχαν ςε αυτϊ. Ϊτςι 
αξιοποιόθηκαν η μελϋτη ςτο πεδύο, η αναζότηςη και η ςυζότηςη ςε ομϊδεσ μαθητών, η 
μελϋτη περύπτωςησ, η ϋρευνα ςε βιβλιοθόκεσ και διαδύκτυο, τα παιγνύδια ρϐλων και η 
δραματοπούηςη, ενώ –φυςικϊ– κυρύαρχο ρϐλο ϋπαιξε η προςωπικό, καλλιτεχνικό ϋκφραςη 
του κϊθε μαθητό. 

8. Σα δϑο Προγρϊμματα βαςύςτηκαν ςε μαθητοκεντρικϋσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ, αφοϑ 
οι μαθητϋσ ϋχοντασ ελευθερύα επιλογών ϋδραςαν με υπευθυνϐτητα, αναλαμβϊνοντασ 
πρωτοβουλύεσ. Σοποθϋτηςαν τουσ εαυτοϑσ τουσ ςε πολιτιςτικϊ πλαύςια πϋρα απϐ τον χώρο 
και τον χρϐνο, ερεϑνηςαν και αξιολϐγηςαν κριτικϊ τισ πληροφορύεσ. Διαλϋχθηκαν με ϊλλα 
πολιτιςτικϊ περιβϊλλοντα, αποκτώντασ κοινωνικϋσ γνώςεισ και ςτϊςεισ, αξιοποιώντασ 
παρϊλληλα τισ δεξιϐτητεσ και τα ταλϋντα, που ϋχουν ωσ προςωπικϐτητεσ. Αυτϐ ενύςχυςε 
την αυτοπεπούθηςό τουσ, αλλϊ και την αυτοεκτύμηςό τουσ. 

9. Οι εκπαιδευτικού ϋπαιξαν το ρϐλο του εμψυχωτό – υποςτηρικτό - ςυντονιςτό, χωρύσ 
να βρύςκονται ςτο επύκεντρο των διαδικαςιών, ενώ απϐ τα Προγρϊμματα προόλθε 
πρωτϐτυπο υλικϐ, το οπούο παρόγαγαν ςε μεγϊλο ποςοςτϐ οι ύδιοι οι μαθητϋσ. 

ρέδην Γηδαζθαιίαο 

10. Σο ςχϋδιο διδαςκαλύασ περιελϊμβανε: 
11. α. Επιλογό των θεμϊτων μετϊ απϐ ςυζότηςη μαθητών και εκπαιδευτικών,  
12. β. Ενημϋρωςη των ςυλλϐγων εκπαιδευτικών του χολεύου μασ, αλλϊ και του 

ςυλλϐγου γονϋων των μαθητών, 
13. γ. κοποθεςύα των Προγραμμϊτων. Σοποθϋτηςη ςτϐχων, δημιουργύα 

χρονοδιαγρϊμματοσ 
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14. δ. Εκτϋλεςη των δραςτηριοτότων, ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται παρακϊτω. Σα 
προγρϊμματα διαμορφώνονταν βϊςει προτϊςεων των ςυμμετεχϐντων μαθητών και 
εκπαιδευτικών, οι οπούεσ παρϊλληλα αξιολογοϑνταν απϐ την ομϊδα και οδηγοϑςαν ςε 
ανατροφοδϐτηςη των μελών τουσ μϋςα απϐ καινοϑριεσ ιδϋεσ και μουςικοϑσ 
πειραματιςμοϑσ. 

15. ε. ϑνθεςη των επύ μϋρουσ δραςτηριοτότων ςε μύα ενιαύα μορφό μουςικόσ 
παρϊςταςησ – παρουςύαςησ.  

16. ςτ.  Σαξύδι ςτισ Η.Π.Α. Επύςκεψη ςε εκπαιδευτικϊ Ιδρϑματα τησ Βοςτώνησ. Μουςικό 
εκδόλωςη των Ομϊδων. Παρακολοϑθηςη υναυλύασ, υμφωνικόσ Ορχόςτρασ, Μιοϑζικαλ, 
επιςκϋψεισ ςε Μουςεύα και ϊλλα Ιδρϑματα πολιτιςτικοϑ ενδιαφϋροντοσ. 

17. ζ. Γνωςτοπούηςη – Παρουςύαςη των Προγραμμϊτων ςε εκδηλώςεισ του χολεύου 
μασ, ϐπου παρουςιϊςτηκαν αντιπροςωπευτικϋσ μουςικϋσ ςυνθϋςεισ του κϐςμου (Αφρικό, 
Ωπω Ανατολό, Ινδύα, Αμερικό και Ευρώπη). 

18. η. Σελικό αξιολϐγηςη των Προγραμμϊτων. 

Γηδαθηηθνί ηφρνη 

19. Ϊρευνα, καταγραφό και μελϋτη μουςικών ςτοιχεύων και πολιτιςμικών εκφρϊςεων 
λαώκοϑ περιεχομϋνου.  

20. Ανϊλυςη των βαςικών ζητημϊτων καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ ςε ςχϋςη με την 
αναζότηςη εθνικών ταυτοτότων, εθνοπολιτιςμικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτότων. 

21. Ειςαγωγό ςτην εθνομουςικολογύα. υγκριτικό μελϋτη περιπτώςεων απϐ 
διαφορετικοϑσ γεωγραφικοϑσ-κοινωνικοϑσ χώρουσ. 

22. Αξιολϐγηςη και κατανϐηςη των βαςικών τϊςεων και αντιλόψεων γϑρω απϐ τον 
λαώκϐ πολιτιςμϐ και τισ εκφρϊςεισ του.  

23. Ϊρευνα για τη διατόρηςη τησ ελληνικόσ παραδοςιακόσ μουςικόσ ςτισ κοινϐτητεσ τησ 
διαςπορϊσ. 

Παηδαγσγηθνί ζηφρνη 

Γλσζηηθνί 

24. Ενεργό ςυμμετοχό και δημιουργύα ςχϋςεων αλληλεπύδραςησ εκπαιδευτικών – 
μαθητών και μαθητών μεταξϑ τουσ 

25. Καλλιϋργεια κριτικόσ ςκϋψησ / ςυνεύδηςησ ςτουσ μαθητϋσ 
26. Προςϋγγιςη τησ κουλτοϑρασ, τησ τϋχνησ, τησ γεωμορφολογύασ, τησ κοινωνικόσ ζωόσ 

μϋςα απϐ τη μουςικό.  
27. Απϐκτηςη ικανϐτητασ ςϑγκριςησ και κατηγοριοπούηςησ τεχνοτροπιών.  
28. Επαφό με τη ςημειολογύα τησ εθνικόσ Παραδοςιακόσ Μουςικόσ. 
29. Ανϊπτυξη γλωςςικών δεξιοτότων - κατανϐηςη εννοιών τησ μουςικόσ 
30. Παρατόρηςη, ϋλεγχοσ, ταξινϐμηςη και οργϊνωςη πληροφοριών απϐ το διαδϑκτιο, 

απϐ την προφορικό παρϊδοςη και απϐ τα βιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών. ϑνθεςη 
των πληροφοριών, αναζότηςη «αποδεύξεων» και εξηγόςεων ςε «γιατύ» και «πώσ» ςε πεδύα 
τησ μουςικόσ. 

πλαηζζεκαηηθνί 

31. Οι μαθητϋσ υιοθϋτηςαν την ενεργό ςυμμετοχό ςτη διαθεματικό εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα 

32. Εκτύμηςαν την ομαδοςυνεργατικό μϊθηςη και τον πειραματιςμϐ επϊνω ςε νϋεσ 
μεθϐδουσ διδαςκαλύασ. 

33. Αποδϋχθηκαν και ϋμαθαν να εκτιμοϑν τη διαφορετικϐτητα των τρϐπων μουςικόσ 
και πολιτιςτικόσ ϋκφραςησ.  

34. Ανϋπτυξαν δημιουργικό και κριτικό ςκϋψη – ςυνεύδηςη.  
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35. Εξϋφραςαν τισ προτιμόςεισ και τισ επιθυμύεσ τουσ, κρατώντασ θετικό ςτϊςη 
απϋναντι ςτο διαφορετικϐ και το «ξϋνο». 

36. Διεϑρυναν τουσ μουςικοϑσ ορύζοντϋσ τουσ.  
37. Εξϋφραςαν την προθυμύα να αφομοιώςουν και να εφαρμϐςουν ςτη ζωό τουσ, ωσ 

πολύτεσ και καλλιτϋχνεσ, ςτοιχεύα των Προγραμμϊτων. 
38. Οι εκπαιδευτικού υποςτόριξαν, προώθηςαν και υιοθϋτηςαν καινοτομύεσ και καλϋσ 

πρακτικϋσ, οι οπούεσ αφοροϑν ςτη μουςικό εκπαύδευςη και αντύληψη των μαθητών. 

 Φπρνθηλεηηθνί 

39. Οι μαθητϋσ ανϋπτυξαν τη δημιουργικϐτητα και την προςωπικό τουσ ϋκφραςη, την 
αιςθητικό και τη μουςικό τουσ αντύληψη. 

40. Ϋλθαν ςε επαφό με την Παραδοςιακό Μουςικό και κουλτοϑρα μαθαύνοντασ να 
χειρύζονται ϊγνωςτεσ ςε αυτοϑσ κλύμακεσ, μουςικϋσ τϊςεισ και τεχνοτροπύεσ.  

41. Απϋκτηςαν και ανϋπτυξαν δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ μεταξϑ τουσ και 
με τουσ εκπαιδευτικοϑσ τουσ. 

42. Ανϋπτυξαν πρωτοβουλύεσ μαθαύνοντασ να εργϊζονται ςε «ϊγνωςτα» ςε αυτοϑσ 
μουςικϊ μονοπϊτια. 

43. Προβληματύςτηκαν επϊνω ςε διϊφορα θϋματα που ϊπτονται τησ παρϊδοςησ, τησ 
μουςικόσ και τησ αποδοχόσ του πολιτιςτικοϑ και του πνευματικοϑ δημιουργόματοσ του 
ϊλλου. 

44. Απϋκτηςαν την επιδεξιϐτητα να αφομοιώνουν ϋνα ϊγνωςτο ςε αυτοϑσ μουςικϐ 
εύδοσ, να ςυνθϋτουν δικϊ τουσ ϋργα, να εύναι ικανού να αναγνωρύςουν την ποιϐτητα και την 
πρωτοτυπύα πύςω απϐ τη μουςικό ςϑνθεςη του ϊλλου. 

Μειέηε πεξίπησζεο 

45. Εδώ θα παρουςιϊςουμε δϑο χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα τραγουδιών, με τα 
οπούα αςχολόθηκαν οι μαθητϋσ και ανόκουν ςτο ρεπερτϐριο των Προγραμμϊτων «Ο γϑροσ 
του κϐςμου ςε 80 τραγοϑδια» και «Ιςτορύεσ περύ μουςικόσ…».  Ο τρϐποσ με τον οπούον 
επεξεργϊςτηκαν οι ομϊδεσ τα δϑο αυτϊ τραγοϑδια εύναι παρϐμοιοσ με τον τρϐπο, που 
εφαρμϐςτηκε και ςτην επεξεργαςύα και ϐλων των υπολούπων μουςικών ςυνθϋςεων.  

46. Σο πρώτο εύναι ϋνα παραδοςιακϐ, ελληνικϐ, δημοτικϐ τραγοϑδια απϐ την Ϋπειρο, 
ςτο οπούο διεκτραγωδοϑνται τα δεινϊ τησ ξενιτιϊσ. Σο δεϑτερο εύναι μύα ςϑνθεςη του M. 
Jackson, η οπούα αναφϋρεται ςτα δεινϊ του φυςικοϑ μασ κϐςμου (καταςτροφό 
περιβϊλλοντοσ). Δϑο διαφορετικϊ εύδη Μουςικόσ, δϑο διαφορετικού κϐςμοι, δϑο ϊςχετα -
μεταξϑ τουσ- τραγοϑδια, τα οπούα ϐμωσ ϋχουν μύα κοινό γλώςςα: τη γλώςςα τησ μουςικόσ, 
μϋςω τησ οπούασ εκφρϊζονται ςυναιςθόματα, φϐβοι, ελπύδεσ και ϋντονεσ καταςτϊςεισ τησ 
ψυχόσ του ανθρώπου. 

1.«Ακεξηθή-Ακεξηθή» 

47. Σο τραγοϑδι ανόκει ςτον κϑκλο τραγουδιών με θϋμα την Ξενιτιϊ. Αφηγεύται τον 
πϐνο τησ γυναύκασ και ϐςων μϋνουν πύςω ςτην πατρικό τουσ γη, αποχωριζϐμενοι τον 
ςϑζυγο ό τουσ ςυγγενεύσ, για πρϐςκαιρη ό μακροχρϐνια εγκατϊςταςη ςε ϊλλουσ τϐπουσ, 
«ςτα ξϋνα», για λϐγουσ, κυρύωσ, οικονομικοϑσ. 

48. Η διδαςκαλύα ϋγινε με βιωματικϐ τρϐπο, μϋςα απϐ μια ςειρϊ ενεργειών, ςτοχεϑοντασ 
ςε ϋνα ιδιαύτερα καλλιτεχνικϐ και υψηλόσ αιςθητικόσ αποτϋλεςμα. 

49. Αρχικϊ ϋγιναν αναφορϋσ ςτη Γεωγραφύα τησ ευρϑτερησ περιοχόσ του Πωγωνύου, με 
επύκεντρο το Φλωμϐ, απϐ ϐπου προϋρχεται και το τραγοϑδι. Αναφϋρθηκαν οι 
κοινωνικοπολιτικϋσ   δομϋσ, οι ιδιαιτερϐτητεσ του τϐπου και ο τρϐποσ ζωόσ των κατούκων. 
Μϋςα ςτην καθημερινϐτητα των απλών ανθρώπων, την κουβϋντα ςτα πεζοϑλια των 
ςπιτιών και το «νυχτϋρι» ςυζητιοϑνται τα γεγονϐτα, ευχϊριςτα και δυςϊρεςτα, γεννιοϑνται 
οι μϑθοι και οι ιςτορύεσ, οι παραδϐςεισ και τα τραγοϑδια, ϋρχονται ςτη μνόμη αγαπημϋνα 
πρϐςωπα, που ϋχουν φϑγει απϐ τη ζωό, αλλϊ και πρϐςωπα που ϋχουν ξενιτευτεύ. Ωλλωςτε ο 
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μεγαλϑτεροσ πϐνοσ εύναι η ξενιτιϊ. Αυτϐ εκφρϊζεται μϋςα απϐ τουσ ςτύχουσ: ...μα ο ζωντανϐσ 
ο χωριςμϐσ παρηγοριϊ δεν ϋχει…, …την ξενιτιϊ την ορφανιϊ την πύκρα την αγϊπη, τα 
τϋςςερα τα ζϑγιαςαν, βαρϑτερα εύν΄τα ξϋνα….  

50. Οι ςυνεντεϑξεισ και οι ςυζητόςεισ με ανθρώπουσ τησ περιοχόσ και η καταγραφό 
τραγουδιών, υπόρξε ϊμεςη και αποτελεςματικό, αφοϑ οι μαθητϋσ όρθαν ςε επαφό με τη 
ζωντανό παρϊδοςη τησ περιοχόσ και ϊκουςαν απϐ πρώτο χϋρι ϐςα ϋζηςαν οι ύδιοι ςτα ξϋνα, 
τισ εμπειρύεσ τουσ, τισ δυςκολύεσ, τισ ςυνθόκεσ ζωόσ και φυςικϊ τα τραγοϑδια. Επιπλϋον 
πληροφορύεσ, οι οπούεσ όταν απαραύτητεσ για την εκμϊθηςη και την ϊρτια απϐδοςη του 
τραγουδιοϑ, αντλόθηκαν απϐ το διαδύκτυο και χρηςιμοποιόθηκαν ηλεκτρονικϊ μϋςα, ϐπωσ 
υπολογιςτόσ, βύντεο και ηχοςϑςτημα. 

51. Ϊχοντασ ωσ βϊςη τισ δυνατϐτητεσ τησ χορωδύασ, μοιρϊςτηκαν οι φωνϋσ, του παρτό 
ςτισ μεςαύεσ φωνϋσ, του κλώςτη ςτισ ψηλϋσ και του ιςοκρϊτη ςτισ χαμηλϐτερεσ φωνϋσ 
αποτελοϑμενεσ κυρύωσ απϐ αγϐρια. 

52. Ιδιαύτερη βαρϑτητα δϐθηκε ςτισ φωνϋσ των παρτό και κλώςτη, λϐγω των 
δυςκολιών ςτη μελωδύα, ςτα ποικύλματα, τουσ λαρυγγιςμοϑσ και τον ρυθμϐ. Για αυτϐ κϊθε 
φωνό διδϊχθηκε το τραγοϑδι ξεχωριςτϊ και κατϐπιν με τη ςυνοδεύα των ιςοκρατών. 

53. Εδώ πρϋπει να τονύςουμε ϐτι ο ρϐλοσ των ιςοκρατών φαύνεται απλϐσ, αλλϊ ςτην 
πραγματικϐτητα εύναι ςημαντικϐσ ςτην πολυφωνικό ομϊδα, διϐτι: α) εύναι ϋνασ απϐ τουσ 
βαςικοϑσ παρϊγοντεσ κουρδύςματοσ του ςχόματοσ και β) λϐγω του αριθμοϑ των ιςοκρατών 
(πϊνω απϐ 10), επιτυγχϊνεται αξιϐλογοσ ϐγκοσ ςτο ςχόμα, η λεγϐμενη «βρονταριϊ» και 
δημιουργεύται καλϑτερη ςυνεργαςύα μϋςα ςτο ςχόμα (εντϊςεισ, τονικό ςταθερϐτητα ςτισ 
ςυνηχόςεισ, επιμελό κοψύματα). 

54. Σο τραγοϑδι αποδϐθηκε ςτο ςχολεύο, κατϊ την τελικό εκδόλωςη, που όταν ανοιχτό 
για το κοινϐ, καθώσ επύςησ και ςτην παρουςύαςη του προγρϊμματοσ ςτη ςχολικό κοινϐτητα. 

55. Αυτϐ που πρϋπει να αναφερθεύ ϐμωσ, εύναι ϐτι, η καλϑτερη και πιο «δυνατό» 
απϐδοςη, όταν ςτη Βοςτώνη μπροςτϊ ςε Ϊλληνεσ ομογενεύσ ςε μύα ςυγκινηςιακϊ 
φορτιςμϋνη ατμϐςφαιρα, ϐπου οι μαθητϋσ βύωςαν ακϐμη πιο ϋντονα τα ςυναιςθόματα του 
τραγουδιοϑ και τη ςημαςύα του κειμϋνου, αποςπώντασ ϊριςτα ςχϐλια και εντυπώςεισ. 

56. Παραθϋτουμε το κεύμενο:  Αμερικό, Αμερικό,  
57.                                         Μαγκοϑφο και ρημαδιακό, 
58.                                         Με τισ κύτρινεσ τισ λύρεσ, 
59.                                         Ωφηςεσ γυναύκεσ χόρεσ. 
60.                                         Με τα πρϊςινα δολϊρια  

61.                                         κλϊβωςεσ τα παλικϊρια.  

Μνπζηθνινγηθή αλάιπζε ηνπ θνκκαηηνχ. 
62. Ανόκει ςτην κατηγορύα των πολυφωνικών τραγουδιών ςε μορφό «a cappela», 

δηλαδό αποδύδεται χωρύσ τη ςυνοδεύα μουςικών οργϊνων. Η κλύμακα εύναι πεντατονικό ςε 
ρυθμϐ 5/8. Εύναι τρύφωνο με τισ εξόσ φωνϋσ, τον παρτό, τον γυριςτό ό κλώςτη και τουσ 
ιςοκρϊτεσ. 

63. Ο παρτόσ, εύναι αυτϐσ που ξεκινϊει να τραγουδϊ, «που παύρνει» το τραγοϑδι απϐ την 
τονικό του βϊςη, με ςτϊςεισ ςτην τϋταρτη ό πϋμπτη βαθμύδα, ςε ϋκταςη που δεν υπερβαύνει 
την πεντατονικό κλύμακα του κομματιοϑ.  

64. Ο κλώςτησ -ςτο ςυγκεκριμϋνο τραγοϑδι- εύναι αυτϐσ ο οπούοσ το «γυρύζει», 
ακολουθώντασ τη μελωδύα, προςαρμϐζοντϊσ την ς’αυτό του παρτό, «μπαύνοντασ» ςτην 
πρώτη ςτϊςη του, αυτοςχεδιϊζοντασ και κινοϑμενοσ υψηλϐτερα τονικϊ μια οκτϊβα, με 
ϋκταςη φωνόσ μεγαλϑτερη απϐ αυτό του παρτό. 

65. Οι ιςοκρϊτεσ ϋχουν ςυγκεκριμϋνο ρϐλο, ο οπούοσ αποτελεύ τη βϊςη και την 
ουςιαςτικό ιςχϑ του πολυφωνικοϑ ςχόματοσ, εκτελώντασ ςχεδϐν αποκλειςτικϊ το 
ιςοκρϊτημα ςτην τονικό του κομματιοϑ. «Μπαύνουν» μετϊ τον κλώςτη. [2, 3, 4]. 
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2. «Earth Song», M. Jackson. 

66. Σο 1995 ο M. Jackson, ϋγραψε και ηχογρϊφηςε το Earth Song, το οπούο κυκλοφϐρηςε 
ςτισ 27 Νοεμβρύου του ύδιου χρϐνου.   

67. Ϊχοντασ μεγϊλη προώςτορύα ςτο γρϊψιμο κομματιών, τα οπούα ϊπτονται 
κοινωνικών θεμϊτων και εξυπηρϋτηςαν φιλανθρωπικϋσ δρϊςεισ, ϐπωσ το We Are The 
World με τον Lionel Riche, το οπούο ϋγινε τερϊςτια επιτυχύα, πουλώντασ περύπου 20 
εκατομμϑρια αντύτυπα, τα οπούα προςϋφεραν βοόθεια πολλών εκατομμυρύων δολαρύων 
ςτουσ φτωχοϑσ τησ Αφρικόσ και των Η.Π.Α. και βαθιϊ επηρεαςμϋνοσ απϐ την καταςτροφό 
του περιβϊλλοντοσ (την αποψύλωςη των δαςών, τη λαθροθηρύα, τη ρϑπανςη) και τουσ 
πολϋμουσ,  ϋγραψε τουσ εμπνευςμϋνουσ ςτύχουσ του τραγουδιοϑ, με το οπούο ςυγκύνηςε 
ολϐκληρο τον κϐςμο. 

68. Ο ύδιοσ αναφϋρει τα εξόσ: …ϋνοιωθα πολϑ πϐνο και πραγματικϊ υπϋφερα απϐ τη 
θϋςη ςτην οπούα όρθε ο πλανότησ μασ. Η φϑςη νοιώθει τον πϐνο και προςπαθεύ με μεγϊλο 
κϐπο να γιατρϋψει τισ πληγϋσ τησ απϐ την κακοδιαχεύριςη, που υφύςταται απϐ τον 
ϊνθρωπο. ήμωσ, δυςτυχώσ, τα περιβαλλοντικϊ προβλόματα ολοϋνα αυξϊνονται με 
αποτϋλεςμα τον κλονιςμϐ τησ οικολογικόσ ιςορροπύασ γενικϐτερα. ήλα αυτϊ μου 
ενϋπνευςαν το τραγοϑδι και πιςτεϑω ϐτι δϐθηκε η ευκαιρύα, μϋςω εμοϑ, να ακουςτεύ δυνατϊ 
η φωνό τησ Γησ ςε ϐλο τον κϐςμο. 

69. Ϊγραψε, λοιπϐν, ϋνα λυρικϐ και ταυτϐχρονα μελωδικϐτατο κομμϊτι, το οπούο μπορεύ 
εϑκολα να τραγουδηθεύ απϐ ϐλο τον κϐςμο, ακϐμα και απϐ ανθρώπουσ, οι οπούοι δεν ϋχουν 
καμύα γνώςη αγγλικόσ γλώςςασ. 

70. Απϋςπαςε εξαιρετικϊ καλϋσ κριτικϋσ, ϋγινε μεγϊλη εμπορικό επιτυχύα και 
αναγνωρύςτηκε ωσ τραγοϑδι, το οπούο ςυνειςφϋρει ςτην «περιβαλλοντικό 
ευαιςθητοπούηςη» με την βρϊβευςό του απϐ τα Genesis Awards, παγκϐςμια βραβεύα, τα 
οπούα απονϋμονται απϐ τη «The Human Society of the United States» ςε προςωπικϐτητεσ 
των τεχνών και των ΜΜΕ, για την προώθηςη θεμϊτων που αφοροϑν ςτα δικαιώματα των 
ζώων. 

Γηδαζθαιία. 
71. ήλα τα παραπϊνω ςτοιχεύα δϐθηκαν ςτουσ μαθητϋσ για την κατανϐηςη του 

τραγουδιοϑ και του μηνϑματοσ που δύνει. ήλοι τουσ ευαιςθητοποιόθηκαν και το 
αντιμετώπιςαν με ςοβαρϐτητα και εντυπωςιακό υπευθυνϐτητα.  

72. Η καθηγότρια Ευφροςϑνη Κτιςτϊκη επεξεργϊςτηκε το τραγοϑδι χορωδιακϊ για 4 
φωνϋσ, ςοπρϊνο, ϊλτο, τενϐρο και  μπϊςο, καθώσ και ςϐλο μϋρη αντύςτοιχα αυτών του 
πρωτϐτυπου τραγουδιοϑ. ε πρώτη φϊςη δϐθηκε βαρϑτητα ςτην εκμϊθηςη και τη ςωςτό 
απϐδοςη του κειμϋνου ςτην αγγλικό γλώςςα, ϐπου το τραγοϑδι απαγγελλϐταν ρυθμικϊ με 
τρϐπο ομιλητικϐ και ϐχι μελωδικϐ. Κατϐπιν διδϊχθηκε η κϊθε φωνό ξεχωριςτϊ, αρχικϊ μϐνο 
τα κορύτςια (ςοπρϊνο και ϊλτο), ςτη ςυνϋχεια τα αγϐρια (τενϐροσ και μπϊςοσ) και 
ακολοϑθηςαν πρϐβεσ για ϐλεσ μαζύ τισ φωνϋσ.   

73. Για τα ςολιςτικϊ μϋρη, ϐλοι οι μαθητϋσ πϋραςαν απϐ ακρϐαςη και επιλϋχθηκαν ϋνα 
αγϐρι και τρύα κορύτςια. 

74. Η ενορχόςτρωςη του καθηγητό του χολεύου Μανώλη Καμποϑρη ϋδεςε απϐλυτα με 
τη χορωδύα πετυχαύνοντασ ϋνα ϊρτιο αποτϋλεςμα. Σα ϐργανα που χρηςιμοποιόθηκαν όταν: 
φλϊουτο, ϊλτο ςαξϐφωνο, βιολύ, βιολοντςϋλο, πιϊνο, ηλεκτρικό κιθϊρα, ηλεκτρικϐ μπϊςο, 
ςετ ντραμσ και κρουςτϊ.  

75. Η εκμϊθηςη ϋγινε ακολουθώντασ παρϐμοιο τρϐπο με αυτϐν τησ χορωδύασ, δηλαδό 
χωριςτϊ -ανϊ οικογϋνειεσ  οργϊνων- ϋγχορδα, πνευςτϊ, «ηλεκτρικϊ» και τϋλοσ 
πραγματοπούηςαν την εκτϋλεςη ϐλα μαζύ, εντϊςςοντασ και τα κρουςτϊ, πετυχαύνοντασ ϋτςι 
ϋνα πολϑ ϐμορφο αποτϋλεςμα. 

76. Σο ηχητικϐ αποτϋλεςμα, το οπούο προόλθε απϐ την ϋνωςη χορωδύασ και ορχόςτρασ 
και η απϐδοςη των δϑο μουςικών ςυνϐλων αποτϋλεςε μύα ευχϊριςτη ϋκπληξη τϐςο για τουσ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Humane_Society_of_the_United_States&action=edit&redlink=1
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εκπαιδευτικοϑσ, ϐςο και για τουσ μαθητϋσ, αλλϊ ακϐμη περιςςϐτερο για το ακροατόριο των 
εκδηλώςεων. 

77. Σϋλοσ οι μαθητϋσ υπϐ την καθοδόγηςη των καθηγητών, ϋφτιαξαν μύα εξαιρετικό  
χορογραφύα με επιρροϋσ απϐ το μουςικϐ βύντεο αλλϊ και ςτηριγμϋνη ςτη δικό τουσ 
ευαιςθηςύα. Οφεύλουμε να τονύςουμε ϐτι η χορωδύα, πϋρα απϐ τη δυςκολύα ςτη απϐδοςη 
του κειμϋνου ςτην αγγλικό γλώςςα, ϋπρεπε να κινεύται και να χορεϑει κατϊ τη διϊρκεια του 
κομματιοϑ, ςϑμφωνα με τη χορογραφύα κϊτι που κατϊφερε πϊρα πολϑ καλϊ. 

78. Φρηςιμοποιόθηκαν πολυμϋςα (βιντεοπροβολϋασ, εικϐνεσ), που ςυνϋβαλαν πολϑ 
ςτην κατανϐηςη του τραγουδιοϑ και του περιβαλλοντικοϑ χαρακτόρα του. το τϋλοσ του 
τραγουδιοϑ, μια μεγϊλη ςφαύρα, διαμϋτρου πϊνω απϐ 1 m, εμφανύςτηκε να αλλϊζει χϋρια 
ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ και το κοινϐ, η οπούα ςυμβϐλιζε την υδρϐγειο ςφαύρα, τη Γη μασ, η 
οπούα αναγεννημϋνη και «λυτρωμϋνη», ςυνεχύζει το ταξύδι τησ ςτην αιωνιϐτητα, μϋςα απϐ 
το ϊγγιγμα των περιβαλλοντικϊ ευαιςθητοποιημϋνων κατούκων τησ, ϐπωσ ςυμβαύνει και 
ςτο μουςικϐ βύντεο. 

79. Παραθϋτουμε μϋροσ του κειμϋνου:  
80. What about sunrise 
81. What about rain 
82. What about all the things 
83. That you said we were to gain... 
84. What about killing fields 
85. Is there a time 
86. What about all the things 
87. That you said was yours and mine... 
88. Did you ever stop to notice 
89. All the blood we've shed before 
90. Did you ever stop to notice 

91. The crying Earth the weeping shores? 

Μνπζηθνινγηθή αλάιπζε. 
92. Σο τραγοϑδι εύναι  μύα μπαλϊντα και κλιμακωτϊ εναλλϊςςονται ςτοιχεύα 

διαφορετικών μουςικών ειδών: Blues, Gospel και ήπερα. ταδιακϊ φθϊνει ςε ϋνα επικϐ 
φινϊλε ςτο τϋταρτο και τελευταύο μϋροσ του, με τη μουςικό να κορυφώνεται, την ορχόςτρα 
να μεγαλουργεύ και τον Jackson με την Andrae Crouch Choir να τραγουδοϑν, με βαθϑ 
λυριςμϐ, μελωδικϐτητα και ςυναιςθηματιςμϐ, το ρεφραύν του τραγουδιοϑ τησ Γησ.  

93. Ιδιαύτερη μνεύα γύνεται για το μουςικϐ βύντεο, το οπούο γυρύςτηκε ςε 4 γεωγραφικϋσ 
περιοχϋσ, ςτο τροπικϐ δϊςοσ του Αμαζονύου, την Κροατύα, την Σανζανύα και την πϐλη 
Warwick ςτην πολιτεύα τησ Νϋασ Τϐρκησ. Σο θϋμα του εύναι η περιβαλλοντικό καταςτροφό, 
για την οπούα εύναι υπεϑθυνοσ ο ϊνθρωποσ, ϐμωσ το μόνυμα που περνϊει εύναι γεμϊτο 
αιςιοδοξύα, επειδό, ςτο τϋλοσ, η ζωό ςυνεχύζεται ςε μύα αναγεννημϋνη και περιβαλλοντικϊ 
ιςορροπημϋνη Γη. [5, 6, 7].  

πκπεξάζκαηα 

94. Οι μαθητϋσ όρθαν ςε επαφό με διαφορετικϋσ κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ 
πραγματικϐτητεσ ϊλλων λαών και ϊλλων εποχών. Γνώριςαν την παραδοςιακό κοινωνύα, 
πόραν «γεϑςη» απϐ μια αμερικανικό μητρϐπολη, η οπούα λειτοϑργηςε και λειτουργεύ ωσ 
«χωνευτόρι» πολιτιςμών, νοοτροπιών και αντιλόψεων, όλθαν ςε επαφό με μουςικϋσ 
αντιλόψεισ και αναζητόςεισ ϊλλων ανθρώπων ςε διϊφορα ςημεύα του πλανότη μασ.     

95. Μϋςα απϐ προςωπικό αναζότηςη και μελϋτη, μϋςα απϐ ςυζητόςεισ, επιςκϋψεισ και 
εργαςύεσ οι μαθητϋσ αντϊλλαξαν εμπειρύεσ, εμπλοϑτιςαν τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ τουσ, 
ϋμαθαν να ςϋβονται και να εκτιμοϑν τη θϋςη, την ϊποψη και τη διαφορετικϐτητα ενϐσ 
ϊλλου πολιτιςμοϑ, αποδεχϐμενοι την ιδιαιτερϐτητα τησ μουςικό παρϊδοςησ.  
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96. Ϋρθαν αντιμϋτωποι με προβλόματα, ϐπωσ αυτϊ τησ οικονομικόσ μετανϊςτευςησ και 
τησ οικολογικόσ καταςτροφόσ, τα οπούα ϋδωςαν αφορμό για ςυζότηςη και προβληματιςμϐ. 

97. Ενιςχϑθηκε η αύςθηςη τησ ταυτϐτητϊσ τουσ και ευαιςθητοποιόθηκαν για τισ 
πολιτιςμικϋσ ομοιϐτητεσ και διαφορϋσ. Δηλαδό, ςυγκεκριμϋνα ακοϑςματα μουςικόσ 
προκαλοϑν ϐμοιεσ ςυναιςθηματικϋσ αντιδρϊςεισ, ανεξϊρτητα απϐ τη γλώςςα που ομιλεύ και 
τη φυλό που ανόκει ο κϊθε ϊνθρωποσ. 

98. Οι εκπαιδευτικού, μϋςα απϐ την ανταλλαγό των καλών πρακτικών και των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων (ομαδικό διδαςκαλύα, ευϋλικτη ατομικό 
διδαςκαλύα), εύχαμε τη δυνατϐτητα να αποκτόςουμε ό να βελτιώςουμε τισ υπϊρχουςεσ 
δεξιϐτητεσ μασ, ϐχι μϐνο ςε γνωςτικϐ πεδύο αλλϊ και ςτα επύπεδα του τρϐπου διδαςκαλύασ, 
τησ επικοινωνύασ και τησ ςυνεργαςύασ με τουσ μαθητϋσ. 

99. Εκπαιδευτικού διαφϐρων γνωςτικών αντικειμϋνων, αλλϊ και ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ 
μαθητών ςυνεργϊςτηκαν αποτελεςματικϊ και δημιουργικϊ για να πετϑχουν ϋναν κοινϐ 
ςτϐχο, ο οπούοσ όταν να αναδειχθεύ η παγκοςμιϐτητα τησ μουςικόσ, η οπούα μπορεύ να 
αποτελϋςει παρϊγοντα κατανϐηςησ, ςυναδϋλφωςησ και γνωριμύασ λαών και ανθρώπων. 

Αλαθνξέο 

 http://di.ionio.gr/cie/images/documents13/CIE2013_proceedings/data/cie2013_090.pdf 

Ζκ. πξνζπέιαζεο: 15.10.2014 
 www.vlahoi.net     Ζκ. πξνζπέιαζεο: 28.04.2015 
 http://www.vlahoi.net/tragoudia-xoroi/to-ellinofwno-polyfwniko-tragoydi-tis-eparxias-

pwgwniou.html#6  Ζκ. πξνζπέιαζεο: 28.04.2015 

 Κψζηαο Λψιεο, Σν Ζπεηξψηηθν Πνιπθσληθφ Σξαγνχδη ( Βηβιίν θαη CD), Ησάλληλα 2006 
 http://www.michaeljackson.com/us/    Ζκ. πξνζπέιαζεο: 17.02.2015 
 https://en.wikipedia.org/?title=Michael_Jackson   Ζκ. πξνζπέιαζεο: 10.02.2015 
 https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=michael+jackson+earth+song   Ζκ. 

πξνζπέιαζεο: 10.02.2015 

Παξαξηήκαηα 

Παξάξηεκα Α. πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο 

100. Μουςεύο Ελληνικών Λαώκών Μουςικών Οργϊνων,  Εργαςτόριο 
Εθνομουςικολογύασ και Πολιτιςμικόσ Ανθρωπολογύασ (Πανεπιςτόμιο Αθηνών), Ινςτιτοϑτο 
Μεςογειακών πουδών / Ρϋθυμνο, Σμόμα Μουςικόσ Επιςτόμησ και Σϋχνησ (ΠΑ.ΜΑΚ), 
Hellenic American Academy/ Boston-U.S.A. , Berklee College of Music/ Boston-U.S.A., 
Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School / Βoston-U.S.A., Ελληνικϐ Ινςτιτοϑτο 
Ερευνών Ϋχου Μουςικόσ & Λϐγου 

Παξάξηεκα Β. εκαληηθά ζεκεία ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο: 

101. Αρχικϊ όρθαμε ςε επαφό με το Berklee College of Music-Liberal Arts Department, ϋνα 
απϐ τα καλϑτερα μουςικϊ πανεπιςτόμια παγκοςμύωσ. Πϋραν τησ βοόθειασ, που μασ 
πρϐςφεραν οι ψηφιακϋσ τεχνολογύεσ για τη ςυνεργαςύα των μαθητών και την προςϋγγιςη 
του Μουςικοϑ χολεύου με το Πανεπιςτημιακϐ άδρυμα των Η.Π.Α., το  Liberal Arts 
Department προςκϊλεςε τουσ 46 μαθητϋσ και καθηγητϋσ του Μουςικοϑ χολεύου Λϊριςασ 
για μια επύςκεψη διϊρκειασ μιασ εβδομϊδασ. Ϊτςι, κατϊ την παραμονό μασ εκεύ, οι μαθητϋσ 
και οι ςυνοδού εκπαιδευτικού εύχαν τη δυνατϐτητα να παρακολουθόςουν και να 
ςυμμετϋχουν ςε μουςικϊ μαθόματα του τρϋχοντοσ ακαδημαώκοϑ ϋτουσ μαζύ με τουσ 
φοιτητϋσ του Κολλεγύου. Επύςησ, με ειδικό ϊδεια που μασ χορηγόθηκε, επιςκεφθόκαμε δϑο 
ακϐμη διϊςημα Αμερικανικϊ Πανεπιςτόμια. Σο Harvard University, Department of Modern 
Greek και το Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΣ), ϐπου ξεναγηθόκαμε ςτα campus 

http://www.vlahoi.net/#_blank
http://www.michaeljackson.com/us/#_blank
https://en.wikipedia.org/?title=Michael_Jackson#_blank
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#_blank
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#_blank
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fentertainment.in.gr%2Fhtml%2Fent%2F505%2Fent.39505.asp&ei=jRYoVOT2HsrOygP6_oKQDQ&usg=AFQjCNH_ArsTXBZZETUeWTpA9sL6fu2_3g&sig2=SyIyy8npcRjdmDupa8xXjA
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FHellenic-American-Academy%2F291598617610994&ei=Qw8oVPONBYvmyQOJxoDwCQ&usg=AFQjCNHwS0tChPXZ7D0lKs4w_Rxn-S31xw&sig2=8erMnNpG5T4GVKfeC6-iEA
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.berklee.edu%2F&ei=oRUoVMLAIYShyAOj54GwAg&usg=AFQjCNEyN7SchYj9LBTGHDkHVr1mMAa9qg&sig2=PvJ5Y9_ZTPNzATg3q0T_KQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hchc.edu%2F&ei=yWxDVK6UIYbpywOTmIGYAg&usg=AFQjCNGNsAFeNihcMD1J-yJolaVSFAbnIg&sig2=5p3iwZOERAVHZejldQtDQQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ
http://kentroereunonmousikis.wordpress.com/
http://kentroereunonmousikis.wordpress.com/
http://kentroereunonmousikis.wordpress.com/
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και ενημερωθόκαμε για τισ εκεύ ςπουδϋσ, καθώσ και το Hellenic College Holly Cross (Ελληνικϐ 
Πανεπιςτόμιο Θεολογικών πουδών αναγνωριςμϋνο απϐ το Αμερικανικϐ Κρϊτοσ). 

102. Οι μαθητϋσ παρουςύαςαν ελληνικϐ μουςικϐ πρϐγραμμα, με ςυνοδεύα μικρόσ 
μαθητικόσ ορχόςτρασ, ςτο Emerson Hall του Harvard University, ςτο Temple Emeth – 
Brookline και ςε αύθουςα του Hellenic College Holly Cross. Παρϊλληλα γνώριςαν το Μuseum 
of Fine Arts, ο οπούοσ αποτελεύ ϋναν χώρο ϋκθεςησ παγκϐςμιου πολιτιςμοϑ και το Museum of 
Science, ϋνα εντυπωςιακϐ Μουςεύο των Επιςτημών. Μαθητϋσ και εκπαιδευτικού 
παρακολοϑθηςαν ςυναυλύεσ απϐ τη Boston Symphony Οrchestra (υμφωνικό Ορχόςτρα τησ 
Βοςτώνησ) και το ϑνολο Πνευςτών Boston Conservatory Wind Ensemble και απϐλαυςαν το 
μιοϑζικαλ του Broadway: “Big Fish” και το διαδραςτικϐ μουςικϐ show με τουσ “Blue Man 
Group”. 

Παξάξηεκα Γ. Μνπζηθό Πξόγξακκα παξνπζίαζεο ζηελ Ακεξηθή 

α. Σραγοϑδια 
1. Γεια ςου χαρϊ ςου Βενετιϊ, τύχοι: Νύκοσ Γκϊτςοσ, Μουςικό: ταϑροσ Ξαρχϊκοσ 
2. Μηλο μου κϐκκινο, παραδοςιακϐ Μακεδονύασ 
3. Σερατϊκια τςϋπησ, τύχοι:   Ιςαϊκ οϑςησ, Μουςικό:   Magni-Zappa 
4. Ο μαθητόσ, τύχοι:   Φαρϊλαμποσ Βαςιλειϊδησ, Μουςικό:   Γιώργοσ Ζαμπϋτασ 
5. Αμερικό-Αμερικό (παραδοςιακϊ τραγοϑδια τησ ξενιτιϊσ) 
6. Ξενητεμϋνο μου πουλύ (παραδοςιακϊ τραγοϑδια τησ ξενιτιϊσ) 
7. Γιαννη μου το μαντόλι ςου, παραδοςιακϐ Ηπεύρου 
8. Σο ζεώμπϋκικο τησ Ευδοκύασ (χορευτικϐ) 
9. Ελα πϊρε μου τη λϑπη, τύχοι:   Νύκοσ Γκϊτςοσ, Μουςικό:   Μϊνοσ Φατζιδϊκισ 

10. Σα όςυχα βρϊδια , τύχοι:   Μαριανύνα Κριεζό, Μουςικό:   Λϊκησ Παπαδϐπουλοσ 

11. Πριγκηπεςα, τύχοι:   ωκρϊτησ Μϊλαμασ, Μουςικό:   ωκρϊτησ Μϊλαμασ 
12. Ασ κρατόςουν οι χορού, τύχοι:   Διονϑςησ αββϐπουλοσ, Μουςικό:   Διονϑςησ 
αββϐπουλοσ 
13. Εφτα τραγοϑδια θα ςου πω, τύχοι:   Μιχϊλησ Κακογιϊννησ, Μουςικό:   Μϊνοσ 
Φατζιδϊκισ 
14. Ο χορϐσ του ϊκαινα (χορευτικϐ), ςτύχοι, μουςικό ταϑροσ Ξαρχϊκοσ 
15. Σςϊμικοσ (χορευτικϐ), τύχοι:   Νύκοσ Γκϊτςοσ, Μουςικό:   Μϊνοσ Φατζιδϊκισ 

β. Θρηςκευτικού  ϑμνοι: 
1. Ση Τπερμϊχω 
2. Φαύρει ϋχουςα η Θεςςαλύα (Απολυτύκιον Αγ. Αχιλλύου) 

 

  

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=157#_blank
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=378#_blank
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=440#_blank
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=272#_blank
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ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΠΔ19-

ΠΔ20. 
  



 
 

1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                                       177 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 
 

πλεξγαηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ζε πιαηθφξκεο ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ cloud computing 
 

Εαραξήο Κσλζηαληίλνο 

Διευθυντόσ 5ου ΓΕΛ Καρδύτςασ  
kzaharis@sch.gr 

 
Νηνχβιεο ππξίδσλ 

Καθηγητόσ ΠΕ03 
ntouvlis@gmail.com  

  

Πεξίιεςε 

τα ςϑγχρονα υπολογιςτικϊ περιβϊλλοντα, η ειςαγωγό τεχνικών που 
ςτηρύζονται ςτο cloud computing τϐςο για την μεταλλαγό των μαθηςιακών 
διεργαςιών ϐςο και για την επαϑξηςη μεθϐδων ςυνεργατικϐτητασ, εύναι πλϋον 
γεγονϐσ. Οι πλατφϐρμεσ που ςτηρύζονται ςτο νϋφοσ ϋχουν ιδιαύτερη εφαρμογό ςε 
κατανεμημϋνα υπολογιςτικϊ περιβϊλλοντα, ϐπου ο φϐρτοσ εργαςύασ και οι 
απαιτόςεισ χώρου  αποθόκευςησ εύναι παρϊγοντεσ ιδιαύτερα ςημαντικού. την 
παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζουμε & επεξηγοϑμε τα χαρακτηριςτικϊ μιασ τϋτοιασ 
πλατφϐρμασ με χρόςη ελεϑθερου λογιςμικοϑ. Επιδεικνϑουμε τισ διαδικαςύεσ 
καταςκευόσ και χρόςησ τησ ςε πραγματικϐ χρϐνο. τϐχοσ μασ εύναι να «πεύςουμε» 
τον καθηγητό πληροφορικόσ να χρηςιμοποιόςει τα ςυγκεκριμϋνα εργαλεύα. Ϊτςι θα 
κϊνει πιο εϑκολη την καθημερινό εργαςύα του ςτην τϊξη. Απϐ τη ςτιγμό που η 
διαρκόσ ςϑνδεςη με το internet εύναι αυξημϋνη και οι χρϐνοι για «ανϋβαςμα» 
πληροφοριών ϋχουν ελαχιςτοποιηθεύ, η εξοικεύωςη με τισ πλατφϐρμεσ νϋφουσ 
πρϋπει να εύναι αυτονϐητη. Η επιτυχύα τουσ, βεβαύωσ, μϋνει να κριθεύ ςτην πρϊξη. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ςυνεργατικϐτητα, cloud computing, καινοτομύα, νϋφοσ 

 

Δηζαγσγή 

Οι εξελύξεισ ςτον τομϋα τησ τεχνολογύασ δημιουργοϑν πϊντοτε καινοϑργιεσ ευκαιρύεσ για 
διδαςκαλύα και μϊθηςη. Οι αλλαγϋσ ςόμερα εύναι ραγδαύεσ και παγκϐςμιεσ. Οι ICT 
ειςαγϊγουν μια ρηγματώδη καινοτομύα (disruptive change) ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, 
αλλϊζοντασ μεθϐδουσ και δυνατϐτητεσ και δημιουργώντασ ταυτϐχρονα νϋεσ ανϊγκεσ 
(Christensen, et. al., 2008). Η χρόςη εργαλεύων ICT γύνεται ϋτςι ϐλο και πιο ϋντονη και 
ςυςτηματικό καθώσ ειςϋρχεται ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ του καθημερινοϑ ωρολογύου 
προγρϊμματοσ. το γεγονϐσ αυτϐ βοηθϊ ςε μεγϊλο βαθμϐ η εξοικεύωςη των μαθητών με την 
τεχνολογύα, η οπούα φαύνεται να προςαρμϐζεται εντελώσ ςτισ ανϊγκεσ τησ νϋασ γενιϊσ. Εύναι 
χαρακτηριςτικϐ ϐτι η πλειοψηφύα των μαθητών διαθϋτει φορητϋσ υπολογιςτικϋσ ςυςκευϋσ 
(π.χ. tablets, ϋξυπνα τηλϋφωνα), τα οπούα μπορεύ να χειρύζεται με μεγϊλη ϊνεςη και ευκολύα. 
Ϊτςι το ενδιαφϋρον των μαθητών, ϐταν πρϐκειται για καινοϑργια ICT εργαλεύα, πρϋπει να 
θεωρεύται δεδομϋνο. 

Η εμφϊνιςη του «υπολογιςτικοϑ νϋφουσ» (cloud computing) εύναι μια εξϋλιξη που 
ςυντελεύται περύπου την τελευταύα δεκαετύα. Αφορϊ, ουςιαςτικϊ, ςτο μούραςμα 
πϐρων αλλϊ και ςτη ςϑγκλιςη πληροφοριακών υποδομών και τεχνολογιών με 

mailto:kzaharis@sch.gr
mailto:ntouvlis@gmail.com
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ςκοπϐ την ομοιογϋνεια και τισ οικονομύεσ κλύμακασ (NIST, 2011). Ξεκύνηςε ϋπειτα 
απϐ προτϊςεισ μεγϊλων εταιρειών που χρηςιμοποιοϑν εκτεταμϋνα διαδικτυακϋσ 
υποδομϋσ (Amazon, 2006). ήμωσ η αϑξηςη των ςταθερών ςυνδϋςεων και των 
ταχυτότων του internet καθώσ και η αλματώδησ ανϊπτυξη πολλών τομϋων τησ 
πληροφορικόσ ϋχει δώςει ιδιαύτερη ώθηςη ςε αυτό την τεχνολογύα. Η ϑπαρξη και 
χρόςη νϋφουσ μπορεύ να διευκολϑνει τη ςυνεργαςύα, να εκμηδενύςει το κϐςτοσ και 
την ταχϑτητα μεταφορϊσ πληροφοριών και ϋτςι να οδηγόςει ςε περιβϊλλοντα 
διϊχυςησ μϊθηςησ (ubiquitous learning). τα περιβϊλλοντα αυτϊ οι χρόςτεσ «ζουν» 
μϋςα ςε ϋνα ςϑςτημα ϐπου η πρϐςβαςη ςτην πληροφορύα εύναι ϊμεςη, τα 
αποθετόρια γνώςησ τερϊςτια και οι δυνατϐτητεσ επικοινωνύασ με ομϊδεσ ό ϊλλα 
ϊτομα πρακτικϊ απεριϐριςτεσ (Jones & Jo, 2004). Η μετϊθεςη των βαςικών 
λειτουργιών επεξεργαςύασ και αποθόκευςησ δεδομϋνων ςε μια «απομακρυςμϋνη» 
(remote), κοινό πλατφϐρμα και η ςϑνδεςη κϊθε μϋλουσ με αυτό οπουδόποτε και 
οποτεδόποτε (μϋςω μιασ ϋξυπνησ ςυςκευόσ) καθιςτοϑν τισ καθημερινϋσ λειτουργύεσ 
πιο γρόγορεσ και αποδοτικϋσ. 

το χώρο τησ εκπαύδευςησ, η τεχνολογύα του νϋφουσ ϋρχεται να δημιουργόςει μια 
νϋα αντύληψη για τισ μαθηςιακϋσ λειτουργύεσ. Η ϋμφαςη τώρα δύνεται ςτη 
ςυνεργαςύα και την απρϐςκοπτη επικοινωνύα, ϐλων των παραγϐντων τησ 
εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ. Η πρϐκληςη πραγματικϊ εύναι μεγϊλη. Σα νϋα αυτϊ 
εργαλεύα ICT εύναι δεδομϋνο ϐτι θα παραγκωνύςουν τισ υφιςτϊμενεσ διδακτικϋσ 
πρακτικϋσ και ςχϋςεισ ςτην τϊξη, οδηγώντασ ςε αναθεώρηςη των ρϐλων 
διδαςκϐντων και διδαςκομϋνων (Chen et. al., 2008). Σώρα, ςτα πλαύςια τησ 
δυναμικόσ τησ ομϊδασ, θα πρϋπει να επανακαθοριςτοϑν οι λειτουργύεσ καθενϐσ με 
ϊξονα το βαθμϐ πρϐςβαςησ ςτισ πλατφϐρμεσ νϋφουσ και την αποτελεςματικϐτητα 
χρόςησ των διαθεςύμων ςε αυτϋσ εργαλεύων.  

   

Ση αθξηβψο είλαη ην cloud computing 

Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ τησ ςυγκεκριμϋνησ πλατφϐρμασ μπορεύ κανεύσ να 
αναζητόςει ςε επϐμενη παρϊγραφο αυτόσ τησ εργαςύασ. Ψσ μια αρχικό εκτύμηςη τησ 
τεχνολογύασ, θα ϋλεγε κανεύσ ϐτι πρϐκειται για την προςπϊθεια μεταφορϊσ 
υπολογιςτικών πϐρων (κυρύωσ χρϐνου και χώρου αποθόκευςησ) ςε ϋνα (ό 
περιςςϐτερα) απομακρυςμϋνο υπολογιςτικϐ ςϑςτημα και την παροχό ενϐσ πλόθουσ 
υπηρεςιών ϋπειτα απϐ ςϑνδεςη με αυτϐ. Οι υπηρεςύεσ που παρϋχονται ενιςχϑουν 
την επικοινωνύα και τη ςυνεργαςύα των μελών τησ ομϊδασ (e-mail, chat, 
conferencing), ενώ υπϊρχει η δυνατϐτητα απϐ κοινοϑ εργαςύασ πϊνω ςε 
ςυγκεκριμϋνα ϋργα (project).  

Κατ’ ουςύα, το νϋφοσ εύναι μια «μεταφορϊ» του internet. το νϋφοσ υπϊρχουν 
πλατφϐρμεσ που φιλοξενοϑνται ςε μεγϊλεσ υπολογιςτικϋσ «φϊρμεσ» και 
εξυπηρετοϑν μια μεγϊλη ποικιλύα χρηςτών (Armbrust et. al., 2010). Οι πϐροι του 
νϋφουσ μποροϑν να κατανϋμονται ςε αυτϋσ τισ φϊρμεσ, ακϐμη και μεταξϑ 
διαφορετικών ηπεύρων. Η υπολογιςτικό ιςχϑσ του νϋφουσ εύναι ϋτςι διαθϋςιμη ςε 
ϐλουσ, προςομοιώνοντασ ϋτςι ϋναν supercomputer, ςτον οπούο μποροϑν ϐλοι να 
ϋχουν πρϐςβαςη. Η χρϋωςη των υπηρεςιών αυτών προσ τουσ χρόςτεσ εύναι 
ςυνόθωσ μικρό και ανϊλογη του ψηφιακοϑ χώρου που τουσ ανόκει. 

Μερικϋσ απϐ τισ πιο γνωςτϋσ υπηρεςύεσ νϋφουσ ανόκουν ςτισ μεγϊλεσ εταιρεύεσ 
λογιςμικοϑ, π.χ. η Microsoft ϋχει υλοποιόςει το OneDrive, παρϋχοντασ δωρεϊν 
υπηρεςύεσ και αποθηκευτικϐ χώρο αρκετών Gb ςτουσ πελϊτεσ τησ. Η Google απϐ την 
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ϊλλη μεριϊ, εύναι υπεϑθυνη για τη διαχεύριςη τησ πλατφϐρμασ cloud, ϐπου 
ενςωματώνει μια ποικιλύα υπηρεςιών που επιτρϋπουν  ςτουσ χρόςτεσ να 
καταςκευϊςουν και να χειριςτοϑν απϐ απλϊ websites μϋχρι πολϑπλοκεσ εφαρμογϋσ 
διαχεύριςησ δεδομϋνων. Υυςικϊ υπϊρχουν αρκετϋσ ακϐμη υλοποιόςεισ cloud που 
ανταγωνύζονται ςτον μεταβαλλϐμενο κϐςμο του internet.  

Εύναι φανερϐ ϐτι οι τεχνολογύεσ νϋφουσ θα ςυνεχύςουν να εύναι πολλϊ 
υποςχϐμενεσ. ε μια πρώτη ματιϊ, τα οφϋλη τησ χρόςησ νϋφουσ εύναι τα ακϐλουθα: 

- Σο cloud μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ προςωπικϐσ χώροσ εργαςύασ 
- Εύναι ϋνα χρόςιμο εργαλεύο ειδικϊ ςε ϐτι ϋχει να κϊνει με διδαςκαλύα και 

μϊθηςη 
- Δημιουργεύ προςωπικϊ μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα (VLE), τα οπούα εύναι 

αποκλειςτικϊ ελεγχϐμενα απϐ τον πιςτοποιημϋνο χρόςτη, ςε αντύθεςη με τα 
LMS, τα οπούα εύναι κεντρικϊ ελεγχϐμενα 

- Δημιουργεύ ευκαιρύεσ για «διϊχυτη» μϊθηςη ςε ϐλουσ 
- Εξαλεύφει την ανϊγκη δημιουργύασ αντιγρϊφων και μεταφορϊσ δεδομϋνων 

απϐ τη μια ςυςκευό ςτην ϊλλη. 
- Δεν υπϊρχει ανϊγκη αντιγραφών ϐταν γύνεται ανανϋωςη ψηφιακοϑ 

εξοπλιςμοϑ. Σο προςωπικϐ αποθετόριο καθενϐσ χρόςτη μϋνει ςτο cloud και 
μεγαλώνει και εξελύςςεται μαζύ του.  

- Παρϋχει τερϊςτιουσ πϐρουσ υπολογιςτικόσ και αποθηκευτικόσ ιςχϑοσ, 
ςυγκρινϐμενουσ μϐνο με αυτοϑσ ενϐσ supercomputer. 

- Βοηθϊ ςτην ομογενοπούηςη των ςυςκευών που κατϋχει ο χρόςτησ και ϊρα 
ςτη ςϑγκλιςη των τεχνολογιών. 

Εννοεύται ϐτι οι τεχνολογύεσ νϋφουσ εγεύρουν τερϊςτια ερωτόματα ςχετικϊ με το 
ποιοσ διαχειρύζεται τα δεδομϋνα, ποιοσ ϋχει πρϐςβαςη ςε αυτϊ, ποιεσ πολιτικϋσ 
διαχεύριςησ υπηρετοϑνται, πωσ αντιμετωπύζονται θϋματα αςφϊλειασ, ιδιωτικϐτητασ, 
ανωνυμύασ, αξιοπιςτύασ και εμπιςτευτικϐτητασ των πληροφοριών. Οι απαντόςεισ ςε 
αυτϊ δεν εύναι εϑκολεσ και πολλϋσ φορϋσ δεν υπϊρχουν ακϐμη. Αναμφύβολα ϋνα 
ςϑνολο ξεκϊθαρων απαντόςεων θα βοηθοϑςε ςτην αϑξηςη τησ δημοφιλύασ και 
χρόςησ του cloud computing. 
 

Πρακτικϋσ Εφαρμογϋσ 

Εύναι προφανϋσ ϐτι η εκπαύδευςη εύναι ϋνασ χώροσ κατϊλληλοσ για την ειςαγωγό 
τεχνολογιών νϋφουσ, εφϐςον η κεντρικό ιδϋα εύναι η επικοινωνύα, ενώ το κϐςτοσ τησ 
αςφϊλειασ τησ αςφϊλειασ και ιδιωτικϐτητασ των δεδομϋνων εύναι ςχετικϊ μικρϐ. 
Εύναι επύςησ φανερϐ ϐτι παρουςιϊζει, κατϊ ϋνα φυςικϐ τρϐπο, μια ιςχυρό τϊςη για 
κοινωνικό διαδραςτικϐτητα. Ο ςτϐχοσ εύναι εδώ η δημιουργύα μικρών εικονικών 
κοινοτότων εκπαύδευςησ, ϐπου μαθητϋσ, δϊςκαλοι και ερευνητϋσ, εργϊζονται 
ςυνεργατικϊ ςε ομϊδεσ, προωθώντασ ϋτςι ταυτϐχρονα μια πολιτικό εκπαύδευςησ 
και μϊθηςησ με ιςχυρϊ αναςτοχαςτικϊ χαρακτηριςτικϊ (Alabbadi, 2011). 

Οι τεχνολογύεσ νϋφουσ μποροϑν να παύξουν ουςιαςτικϐ ρϐλο ςε ϐλα τα ςτϊδια 
τησ ανϊπτυξησ ςυνεργαςύασ μεταξϑ εκπαιδευτών και εκπαιδευομϋνων, ϐπωσ 
καθοριςμϐσ κοινοϑ θϋματοσ, ςυζότηςη και ςυνεργαςύα, ανϊπτυξη εφαρμογών και 
εργαλεύων, παρουςύαςη αποτελεςμϊτων. Σα εργαλεύα cc θα προςφϋρουν πϊντοτε 
μια φιλικό πλατφϐρμα ςε αυτϋσ τισ ςυνϋργειεσ. 

Επύςησ, μποροϑν να βοηθόςουν τουσ καθηγητϋσ του ςχολεύου ςτην προετοιμαςύα 
ενϐσ portfolio για κϊθε μαθητό τουσ. Μποροϑν ακϐμη να ςυμπεριλϊβουν τα φϑλλα 
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αξιολϐγηςησ του εκπαιδευϐμενου μαζύ με λύςτεσ παρατηρόςεων. Απϐ χώρουσ κοινοϑ 
ενδιαφϋροντοσ, μποροϑν εϑκολα να μετατραποϑν ςε πλατφϐρμεσ ςυνεργατικόσ 
μϊθηςησ ϐπου απομακρυςμϋνοι χρόςτεσ θα ςυζητοϑν τισ εμπειρύεσ τουσ, τισ απϐψεισ 
και ιδϋεσ τουσ.    

 Σο cloud platform τησ eyeOS 

 
την παρϊγραφο αυτό θα προςπαθόςουμε να περιγρϊψουμε τισ βαςικϋσ 

λειτουργύεσ του περιβϊλλοντοσ και τον τρϐπο χρόςησ του, ϋτςι ϐπωσ αυτϐ 
υλοποιόθηκε ςτα πλαύςια ςυγκεκριμϋνου ευρωπαώκοϑ Comenius Multilater Project, 
ϐπου το ςχολεύο μασ ςυμμετεύχε ωσ εταύροσ (Ref#: 540182-LLP-1-2013-1-ES-
COMENIUS-CMP). Πληκτρολογώντασ την url διεϑθυνςη «http://rsc.cesga.es/», 
ϋχουμε πρϐςβαςη ςτην αρχικό ιςτοςελύδα, ϐπου επιλϋγουμε μύα απϐ τισ τϋςςερισ 
θεματικϋσ, δηλαδό τρϋχοντα θϋματα, φϑςη, μαθηματικϊ και τοπικϋσ παραδϐςεισ. τη 
ςυνϋχεια ανούγει μια ςελύδα πιςτοπούηςησ, ϐπωσ η ακϐλουθη ςτο χόμα 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χόμα 1. Αρχικό οθϐνη ςϑνδεςησ ςτο περιβϊλλον 

 
Καταχωρώντασ τουσ ςωςτοϑσ κωδικοϑσ, ςυνδεϐμαςτε με το περιβϊλλον εργαςύασ (χόμα 
2) τησ εφαρμογόσ: 
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χόμα 2. Σο περιβϊλλον εργαςύασ 
 

H εφαρμογό ϋχει ςχεδιαςτεύ με τη βοόθεια του eyeOS (www.eyeos.com). 
Πρϐκειται για ϋνα web-customized περιβϊλλον υψηλών προδιαγραφών, 
εφοδιαςμϋνο με επαυξημϋνα χαρακτηριςτικϊ λειτουργικοϑ ςυςτόματοσ, το οπούο 
«τρϋχει» ςε ϐλουσ τουσ γνωςτοϑσ φυλλομετρητϋσ (ςε υπολογιςτικϋσ ςυςκευϋσ, 
tablets, ϋξυπνα τηλϋφωνα, κ.τ.λ.). Εξερευνώντασ το χώρο εργαςύασ, παρατηροϑμε τη 
βαςικό εργαλειοθόκη ςτο πϊνω μϋροσ του παραθϑρου καθώσ και την ταυτϐτητα 
του χρόςτη ειςϐδου (μαζύ με οριςμϋνεσ αρχικϋσ του επιλογϋσ) ςτο tag του πϊνω 
δεξιοϑ μϋρουσ. Η λειτουργικϐτητα του βαςικοϑ μενοϑ ςυνύςταται ςτισ επιλογϋσ: 

- Tools  File Manger, Text Editor 
- Network  Student’s Board, Teacher’s Board, Internal Messagin, Mail Client, 

Teacher’s Shared  Folder, Student’s Shared Folder 
- Resources  various relevant URLs 
- Multimedia  image editor, drawing 
- Accessories  calc, text editor 
- RSC  Multiconference, Social Gathering, Tutorials, Resources 
το τϋλοσ του μενοϑ βϋβαια, υπϊρχει η επιλογό «Close Session», η οπούα και 

τερματύζει τη λειτουργύα του ςυγκεκριμϋνου φϑλλου του φυλλομετρητό. Σο 
ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον εύναι ιδιαύτερα εϑχρηςτο και αντιληπτϐ απϐ το μϋςο 
μαθητό. Οι περιςςϐτερεσ λειτουργύεσ μενοϑ εύναι αυτονϐητεσ, ςυνεχώσ δε 
ςυμπληρώνεται με ιςχυρϐτερα χαρακτηριςτικϊ επικοινωνύασ και διϊδραςησ. Εδώ 
πρϋπει να ςταθοϑμε ςτην επιλογό “Network”, η οπούα αναδεικνϑει τα ιςχυρϊ 
ςυνεργατικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ςυγκεκριμϋνησ πλατφϐρμασ. 

http://www.eyeos.com/


 
 

1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                                       182 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 
 

Πρϊγματι, το tab “Network” ενςωματώνει τη βαςικό τηλεπικοινωνιακό «περιοχό» 
(χόμα 3), ϐπου καθηγητϋσ και μαθητϋσ μποροϑν να αποςτϋλλουν και να λαμβϊνουν 
μηνϑματα κειμϋνου, να μοιρϊζονται αρχεύα κϊθε μορφόσ, να ανταλλϊςςουν 
πληροφορύεσ και να μεταφορτώνουν (upload) αρχεύα. Οι μαθητϋσ δεν ϋχουν 
δικαιώματα πρϐςβαςησ ςτην περιοχό των καθηγητών, ενώ το αντύςτροφο δεν 
ιςχϑει. 
 

χόμα 3. Ανϊπτυξη του μενοϑ network 
 
 

Η επιλογό «Internal Messaging» επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ την απ’ ευθεύασ 
αποςτολό μηνυμϊτων μϋςα απϐ το web περιβϊλλον (χόμα 4), ενώ η διαχεύριςη τησ 
αλληλογραφύασ γύνεται με ϋνα παραπλόςιο με το «Microsoft Outlook» πρϐγραμμα: 

 
χόμα 4. Επύδειξη δυνατοτότων messaging 

 
Ιδιαύτερη ςημαςύα πρϋπει να δοθεύ ςτουσ διαμοιρϊςιμουσ φακϋλουσ (χόμα 5), οι 

οπούοι λειτουργοϑν ωσ αποθετόρια (repositories) για διαφορτικϋσ ομϊδεσ, εργαςύεσ 
ό ιδϋεσ. Κϊθε ομϊδα χρηςτών θα ϋχει πρϐςβαςη ςτο δικϐ τησ διαμοιρϊςιμο φϊκελο, 
ςτο οπούο θα μπορεύ να κϊνει τροποποιόςεισ, προςθόκεσ, αλλαγϋσ κ.τ.λ. Οι 
καθηγητϋσ εχουν by default πρϐςβαςη ςτο φϊκελο των μαθητών, για 
παιδαγωγικοϑσ λϐγουσ. Εύναι ύςωσ η πιο χαρακτηριςτικό ιδιϐτητα του νϋφουσ, που 
υλοποιεύται εδώ με αυτϐ τον ςχετικϊ απλϐ τρϐπο. 
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χόμα 5. Σο περιβϊλλον εργαςύασ 
 
 

Ϊνα ςυναρπαςτικϐ εργαλεύο του rsc εύναι αυτϐ τησ τηλεδιϊςκεψησ (χόμα 6). 
Επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να βλϋπουν «ζωντανϊ» τα υπϐλοιπα μϋλη τησ ομϊδασ ό του 
ϋργου. ήταν ϋνασ χρόςτησ ανούξει την εφαρμογό, αυτϐματα ςυνδϋεται ςε ϋνα κοινϐ 
δωμϊτιο, ϐπου την πρώτη φορϊ πρϋπει να καταχωρόςει λεπτομϋρειεσ για την 
μικροκϊμερα, το μικρϐφωνο που χρηςιμοποιεύ και γενικϊ τον εξοπλιςμϐ του. Σϐτε 
εμφανύζεται ςτη λύςτα του αριςτεροϑ μϋρουσ του παραθϑρου, ωσ ςυμμετϋχων. Μια 
ςειρϊ απϐ εικονύδια βοηθοϑν ςτισ επιλογϋσ του κατϊ τη διϊρκεια τησ 
τηλεδιϊςκεψησ. Σο υπϐλοιπο μϋροσ του παραθϑρου λειτουργεύ ωσ ϋνασ εικονικϐσ 
πύνακασ (virtual whiteboard), ςτον οπούο μποροϑν ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ να 
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ζωγραφύζουν, μεταφϋρουν εικϐνεσ και γενικϊ να εκτελϋςουν τισ κοινϋσ τουσ 
δραςτηριϐτητεσ. το κϊτω μϋροσ τησ οθϐνησ θα εμφανιςτεύ ϋνα εργαλεύο ςυνομιλύασ 
(chat), για να διευκολϑνεται η επικοινωνύα ςε περύπτωςη ακουςτικών 
προβλημϊτων. 

 
χόμα 6. Σο περιβϊλλον εργαςύασ 

Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

 
ήπωσ όδη προαναφϋρθηκε, η πλατφϐρμα rsc εύναι πλόρωσ διαδικτυακό και 

ςυμβατό με ϐλα τα λειτουργικϊ ςυςτόματα. Επύςησ εύναι προςαρμοςμϋνη να 
λειτουργεύ ςε φορητϋσ ςυςκευϋσ (ταμπλϋτεσ, ϋξυπνα κινητϊ). Σο desktop του rsc 
εύναι προςβϊςιμο απϐ κϊθε ςτϊνταρ web browser, ωςτϐςο για βϋλτιςτα 
αποτελϋςματα προτεύνονται ο Mozilla Firefox ό ο Google Chrome. Σο περιβϊλλον 
αξιοποιεύ «cookies» για την προςωρινό αποθόκευςη δεδομϋνων. Για την ορθό 
λειτουργύα του θα πρϋπει να διαγρϊψουμε απϐ τον browser ϐλα τα cookies, cache 
data και active sessions που ϋχουν τυχϐν αποθηκευτεύ. Αυτϐ, ςτον browser Firefox, 
γύνεται ϐπωσ δεύχνει το χόμα 7: 
 
 
 
 
 

 
χόμα 7. Σο περιβϊλλον εργαςύασ 

 
ε ϊλλουσ φυλλομετρητϋσ η διαδικαςύα εύναι αντύςτοιχη. Γενικϊ το περιβϊλλον rsc εύναι 

ρυθμιςμϋνο ϋτςι ώςτε να χειρύζεται διαφϐρουσ τϑπουσ αρχεύων. Οι πιο ςυνηθιςμϋνοι απϐ 
αυτοϑσ και τα ςυνδεδεμϋνα μαζύ τουσ προγρϊμματα εύναι: 

- Εικϐνεσ (.bmp, .png, .jpg, .jpeg, .gif, .tiff) με το πρϐγραμμα Oneye Image 
Viewer 

- Ηχοι (.mp3) με το πρϐγραμμα Oneye Music Player 
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- Βύντεο (.flv, .avi, .divx) με το πρϐγραμμα eyeVideo ό eyeMovies 
- Κεύμενο (.docx, doc, .txt, .py, .c,  .cc) με το πρϐγραμμα eyeDocs 
- υμπιεςμϋνα αρχεύα (.zip, .tar, .tbz, .tgz, .tar.gz, .tarbz2) 

Σϋλοσ, εϊν εύςτε κϊτοχοσ φορητόσ ςυςκεόσ (εφοδιαςμϋνησ εύτε με android, εύτε με iOS 
λειτουργικϐ ςϑςτημα), μπορεύτε να προςπελϊςετε τουσ κοινϐχρηςτουσ φακϋλουσ απϐ τη 
διεϑθυνςη «http://owncloud.org/install/», εύτε απϐ το GooglePlay. Για να ρυθμύςετε τισ 
παραμϋτρουσ του προγρϊμματοσ χρηςιμοποιεύςτε τϐτε το URL http://rsc.cesga.es:8080. 

ελάξην Αμηνπνίεζεο 

        τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ, αναλϑςαμε τη λειτουργικϐτητα και χρηςτικϐτητα 
του περιβϊλλοντοσ eyeOS, ενώ εύδαμε και μια περύπτωςη εκπαιδευτικόσ αξιοπούηςόσ του 
ςτα πλαύςια τησ ςυνεργαςύασ ενϐσ ευρωπαώκοϑ προγρϊμματοσ με ςχολεύα ϊλλων χωρών. Σο 
βαςικϐ πλεονϋκτημα τησ ςυγκεκριμϋνησ πλατφϐρμασ εύναι η ςυνεργατικό τησ δυναμικό, η 
οπούα παρακινεύ το χρόςτη ςε ϊμεςη επικοινωνύα με τουσ υπϐλοιπουσ (εύτε ανταλλαγό 
μηνυμϊτων και αρχεύων, εύτε online ςυνομιλύα κ.τ.λ.) ενςωματώνοντασ και «εκλαώκεϑοντασ» 
ϋτςι τα βαςικϊ ιςχυρϊ επικοινωνιακϊ χαρακτηριςτικϊ των ςϑγχρονων web 2.0 
τεχνολογιών. την παρϊγραφο αυτό θα προςπαθόςουμε να ςυςτηματοπούηςουμε τη χρόςη 
τησ πλατφϐρμασ για εκπαιδευτικοϑσ ςκοποϑσ, ακολουθώντασ την εργαλειοθόκη 
αποτύμηςησ (toolkit assessment) που αναπτϑξαμε για πρακτικοϑσ λϐγουσ. 

 Η εργαλειοθόκη χωρύζεται ςε δϑο τμόματα. το πρώτο περιγρϊφεται με 
λεπτομϋρεια το ψηφιακϐ υλικϐ, οι πηγϋσ του, ςτα πλαύςια ποιου μαθόματοσ θα 
χρηςιμοποιηθεύ, η μορφό του, τυχϐν ιδιαιτερϐτητεσ προςβαςιμϐτητασ. το δεϑτερο και 
τρύτο γύνεται ανϊλυςη των παιδαγωγικών/ διδακτικών ςτϐχων που υπηρετεύ. Εδώ 
ςημαντικϊ ζητόματα εύναι η ανϊλυςη περιεχομϋνου, η εςωτερικό-διαμορφωτικό διϊςταςη, 
ο τεχνικϐσ ςχεδιαςμϐσ και η προςτιθϋμενη αξύα ΣΠΕ. Η λύςτα που ακολουθεύ, αναπαριςτϊ το 
ςυγκεκριμϋνο tookit. 

Section 1. Σαυτοπούηςη του περιεχομϋνου 

1. Ποια εκπαιδευτικό βαθμύδα αφορϊ; 
2. ε ποιο μϊθημα – ενϐτητα – project του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ εντϊςςεται; 
3. Σι ςυνιςτϊ το υλικϐ; 
4. υγγραφϋασ – πνευματικϊ δικαιώματα (εναλλακτικϊ freeware) 
5. Προϒποθϋςεισ χρόςησ (απαιτόςεισ ςε ςυγκεκριμϋνο hardware/software) 
6. Εύδοσ του υλικοϑ (Web 2.0 / Video / Video-presentation / Images-Album / Print-

Documents / Wiki / Social / WebQuest κ.τ.λ.) 

  Section 2. Παιδαγωγικό διϊςταςη 

1. Πώσ ακριβώσ θα αξιοποιηθεύ το ςυγκεκριμϋνο υλικϐ (ςτα πλαύςια ποιου 
θεματικοϑ project, ωσ προσ το τι θα διδαχθοϑν οι μαθητϋσ) 

2. Ποια η διϊρθρωςη του υλικοϑ (ςε δραςτηριϐτητεσ, αςκόςεισ κ.τ.λ.) 
3. Ποιοσ θα το χρηςιμοποιεύ 
4. Παιδαγωγικό διϊςταςη (ανταποκρύνεται ςτουσ ςτϐχουσ, ενθαρρϑνει τη μϊθηςη, 

προϊγει την αναζότηςη και τη γνωςτικό ϋρευνα, επιτρϋπει την αλληλεπύδραςη, 
ενιςχϑει τη δημιουργικϐτητα των μαθητών, προωθεύ την πρωτοβουλύα, 
υποςτηρύζει ανϊδραςη και αυτοαξιολϐγηςη κ.τ.λ.) 

5. ε ςχϋςη με το περιεχϐμενο (εύναι ϋγκυρο, ακριβϋσ και ςυναφϋσ με τουσ ςτϐχουσ 
του ωρολϐγιου, ϋχει διαβαθμιςμϋνο επύπεδο δυςκολύασ, ςυνδϋει τα 
ενδιαφϋροντα με προηγοϑμενεσ εμπειρύεσ των μαθητών, επιτρϋπει τη δυναμικό 
μϊθηςη κ.τ.λ.) 

http://rsc.cesga.es:8080/
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6. Σεχνικϐσ ςχεδιαςμϐσ (εύναι εϑκολα πλοηγόςιμο και προςπελϊςιμο, ϋχει 
γραμματικϊ ό ςυντακτικϊ λϊθη, εύναι γρόγορο και αιςθητικϊ επαρκϋσ, κϊνει 
αποδοτικό χρόςη των χρωμϊτων και των τεχνολογιών απεικϐνιςησ κ.τ.λ.) 

 
 

Section 3. ΣΠΕ added-value 
 
1. Γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ που αναπτϑςςονται 
2. Μαθηματικϋσ & γενικϊ SΣΕΜ17 δεξιϐτητεσ που υποςτηρύζονται 
3. Επύπεδο ψηφιακοϑ αλφαβητιςμοϑ 
4. Μαθαύνοντασ πώσ να μαθαύνω – αυτομϐρφωςη (self-learning) 
5. Ομαδοςυνεργατικό ϊςκηςη 
6. Καινοτϐμα και δημιουργικό ςκϋψη 
7. Επεξεργαςύα πληροφοριών – επύλυςη προβλημϊτων 
8. Κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ - ενςυναύςθηςη 

 

πκπεξάζκαηα 

 
Με την παροϑςα εργαςύα περιγρϊφηκαν, ςε αδρϋσ γραμμϋσ, τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 

ενϐσ καινοτϐμου ςυνεργατικοϑ εργαλεύου, υλοποιημϋνου με ελεϑθερο λογιςμικϐ και 
κατϊλληλου για εκπαιδευτικό χρόςη. Η πλατφϐρμα αυτό αναπτϑχθηκε ςτο πλαύςιο 
ευρωπαώκοϑ προγρϊμματοσ και εφαρμϐζεται όδη με μεγϊλη επιτυχύα ςε πειραματικϋσ 
ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ διαφϐρων 
ευρωπαώκών χωρών. Η ςχετικό ρητορικό νομύζουμε ϐτι ενιςχϑει το επιχεύρημα πωσ το cloud 
αποτελεύ, ςόμερα όδη, ϋνα ςημαντικϐ κομμϊτι του εκπαιδευτικοϑ «οικοςυςτόματοσ» με 
ποικύλεσ χρόςεισ, τϐςο ωσ εργαλεύου διϊχυτησ μϊθηςησ, ϐςο και ωσ ενϐσ ιςχυροϑ 
προγραμματιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ, το οπούο μπορεύ να αυξόςει τισ ςυνϋργειεσ μαθητών – 
δαςκϊλων αλλϊ και την αποτελεςματικϐτητα τησ μϊθηςησ.  

Εξετϊζοντασ κριτικϊ τα χαρακτηριςτικϊ τησ πλατφϐρμασ, η οπούα εύναι βαςιςμϋνη ςτο 
ελεϑθερο λογιςμικϐ eyeOS, διαπιςτώνει κανεύσ ϐτι εύναι ιδιαύτερα φιλικό προσ το χρόςτη, 
ϋτςι ώςτε μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ προςωπικϐσ ψηφιακϐσ χώροσ εργαςύασ. Σαυτϐχρονα, οι 
αποθηκευτικϋσ τησ δυνατϐτητεσ για ψηφιακϊ τεχνουργόματα (artifacts), τα οπούα μποροϑν 
να παραχθοϑν απϐ κοινοϑ, να διαμορφωθοϑν και να προςπελαςτοϑν απϐ ϐλα τα μϋλη τησ 
ομϊδασ εύναι ςχεδϐν ανεξϊντλητεσ. Η δυναμικό τησ δημιουργύασ και διαμούραςησ ψηφιακόσ 
πληροφορύασ ςτο ςυγκεκριμϋνο εργαλεύο εύναι εντυπωςιακό. 

Εξετϊςαμε επύςησ τισ δυνατϐτητεσ εκπαιδευτικόσ χρόςησ τησ για τη δημιουργύα 
καινοτϐμων εφαρμογών, με τη βοόθεια μιασ εργαλειοθόκησ αποτύμηςησ ςεναρύων. Η 
ςυλλογό, θεματοπούηςη και αποθόκευςη των ςεναρύων αυτών μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα 
χρόςιμο ψηφιακϐ αποθετόριο για κϊθε εκπαιδευτικϐ ςτην Α/θμια ό Β/θμια εκπαύδευςη. Για 
το λϐγο αυτϐ προτεύνουμε ςε ϐλουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ το ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον ωσ 
απολϑτωσ κατϊλληλο για καθημερινό χρόςη ςτο χώρο του ςχολεύου απϐ τουσ ύδιουσ και 
τουσ μαθητϋσ τουσ. 

ε επϐμενη εργαςύα θα εξετϊςουμε ςυγκριτικϊ τη δημοφιλό πλατφϐρμα Google Cloud, η 
οπούα αποτελεύ το standard ςτην κατηγορύα αυτό και θα προςπαθόςουμε να βροϑμε 
πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα ςτα δϑο αυτϊ εργαλεύα. Εύμαςτε ςύγουροι ϐτι ϋωσ τϐτε, η 
αποδοχό τουσ απϐ την κοινϐτητα θα ϋχει αυξηθεύ κατακϐρυφα.  

 

                                                        
17

 Annotation used for Science, Technology, Engineering & Math 
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Πεξίιεςε 

το ϊρθρο αυτϐ διερευνϊται η ςχεδύαςη, υλοπούηςη και αξιολϐγηςη εφαρμογόσ 
ςεναρύων Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ (ΔΔ) ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη. 
Ειδικϐτερα παρουςιϊζεται μύα μελϋτη περύπτωςησ για το μϊθημα Εφαρμογϋσ 
Πληροφορικόσ τησ Α' τϊξησ του Γενικοϑ Λυκεύου. Για την υλοπούηςη τησ 
τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενησ διαφοροποιημϋνησ διδαςκαλύασ εξετϊζονται οι 
δυνατϐτητεσ υποςτόριξησ τησ απϐ τη νϋα υπηρεςύασ Διαχεύριςησ Μαθηςιακών 
Δραςτηριοτότων του Πανελλόνιου χολικοϑ Δικτϑου, η οπούα εύναι βαςιςμϋνη ςτο 
ελεϑθερο λογιςμικϐ ανοιχτοϑ κώδικα, LAMS (Learning Activity Management 
System). Σα αποτελϋςματα ςε πϋντε Γενικϊ Λϑκεια τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ 
Πιερύασ το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015, ϋδειξαν ϐτι η διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα με 
τη χρόςη του LAMS αυξϊνει το ενδιαφϋρον των μαθητών και ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη 
βελτύωςη τησ επύδοςόσ τουσ. Επιπλϋον, η υπηρεςύα LAMS του ΠΔ (Πανελλόνιο 
χολικϐ Δύκτυο), αποδεύχθηκε ϐτι εύναι ικανό να υποςτηρύξει ςε ικανοποιητικϐ 
βαθμϐ την υλοπούηςη καινοτομιών ϐπωσ η διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα ςτη 
διδακτικό πρϊξη. τισ περιπτώςεισ ϐμωσ των ςχολεύων με παλιϐ εξοπλιςμϐ και 
χαμηλό ταχϑτητα ςϑνδεςησ ςτο Διαδύκτυο απαιτεύται η αναβϊθμιςη τησ 
υλικοτεχνικόσ υποδομόσ και τησ ταχϑτητασ ςϑνδεςησ των ςχολεύων ςτο Διαδύκτυο. 
Επομϋνωσ τϋτοιεσ καινοτϐμεσ πρακτικϋσ εύναι εφικτϐ να υλοποιηθοϑν και ςε 
μεγαλϑτερη κλύμακα ςτα  Ελληνικϊ ςχολεύα. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα, LAMS, Χηφιακϐ Μϊθημα, 
Ακολουθύεσ Μαθηςιακών Δραςτηριοτότων 

Δηζαγσγή 

το ςημερινϐ πολυπολιτιςμικϐ ςχολεύο υπϊρχει ϋντονη ανϊγκη για διαφοροπούηςη τησ 
διδαςκαλύασ προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτισ ανϊγκεσ ϐλων των μαθητών. Η διδαςκαλύα 
μασ για να γύνει αποτελεςματικϐτερη, αντύ να απευθϑνεται ςτο μϋςο μαθητό οφεύλει να 
καλϑπτει, ςτο μεγαλϑτερο δυνατϐ βαθμϐ, τισ διαφορετικϋσ ανϊγκεσ και τα ενδιαφϋροντα 
και των επιμϋρουσ υποομϊδων μαθητών. 

Η Tomlinson (2003) πιςτεϑει, ϐτι ο μϐνοσ τρϐποσ για να μπορϋςει η παιδεύα να 
ςυμβαδύςει με την ανϊπτυξη και την πρϐοδο τησ κοινωνύασ μασ εύναι να βρει εκεύνουσ τουσ 
τρϐπουσ με τουσ οπούουσ θα διαφοροποιηθεύ η διδαςκαλύα, ώςτε να ανταποκριθεύ ςτη 
διαφορετικϐτητα του μαθητικοϑ πληθυςμοϑ. 

Ο ϐροσ "Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα (ΔΔ)" αναφϋρεται ςε μια ςυςτηματικό προςϋγγιςη 
ςτο ςχεδιαςμϐ του ςυνϐλου τησ διδαςκαλύασ για μαθητϋσ με διαφορετικϋσ μαθηςιακϋσ 
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ανϊγκεσ (Παντελιϊδου & Αντωνύου, 2008). Η διαφοροπούηςη τησ διδαςκαλύασ εύναι η 
ακαδημαώκό διαδικαςύα κατϊ την οπούα οι εκπαιδευτικού εφαρμϐζουν διαφορετικϋσ 
μεθϐδουσ, διδακτικϊ μϋςα και ρυθμϐ διδαςκαλύασ για διαφορετικοϑσ μαθητϋσ. 

Η Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα αν και απϐ την ϋρευνα (Gayfer, 1991; McAdamis, 2001; 
Johnsen, 2003) διαπιςτώνεται ϐτι εύναι πιο αποτελεςματικό ςυχνϊ δεν εφαρμϐζεται μϋχρι 
ςόμερα διϐτι απαιτεύται μεγαλϑτεροσ χρϐνοσ προετοιμαςύασ αλλϊ και περιςςϐτεροσ χρϐνοσ 
εφαρμογόσ ςτην τϊξη. 

Η πρϐοδοσ τησ εκπαιδευτικόσ τεχνολογύασ διαθϋτει ςυςτόματα που διευκολϑνουν την 
εφαρμογό τησ ΔΔ. Ϊνα απϐ τα πιο ώριμα και δημοφιλό εργαλεύα που υλοποιοϑν τισ αρχϋσ 
του ςχεδιαςμοϑ μϊθηςησ (Britain, 2007) και υποςτηρύζουν τη δημιουργύα, διαχεύριςη και 
εποπτεύα ψηφιακών μαθημϊτων εύναι το ϑςτημα Διαχεύριςησ Μαθηςιακών 
Δραςτηριοτότων LAMS (http://lamsfoundation.org). Σο LAMS ϋχει ϋνα ευρϑ φϊςμα 
εργαλεύων που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςε μια ςειρϊ παιδαγωγικών προςεγγύςεων 
δημιουργώντασ ϋνα πρϐτυπο ροόσ τησ δραςτηριϐτητασ, απϐ τουσ καθηγητϋσ για τουσ 
εκπαιδευϐμενουσ με διαφορετικϊ επύπεδα γνώςεων και εξειδύκευςησ (Παςχϊλησ & 
Παπαδϊκησ, 2009; Dalziel, 2007).  
Σο LAMS, εύναι κατϊλληλο για το ςχεδιαςμϐ και την ανϊπτυξη ςεναρύων διαφοροποιημϋνησ 
διδαςκαλύασ ςε ψηφιακό μορφό, διϐτι διαθϋτει εργαλεύα που επιτρϋπουν την παροχό 
εναλλακτικών μαθηςιακών δραςτηριοτότων και υλικοϑ ςε διϊφορεσ μορφϋσ και υπϐ 
ςυνθόκεσ. Για παρϊδειγμα, ανϊλογα με την ανταπϐκριςό τουσ ςε αξιολϐγηςη που ϋχει 
προηγηθεύ (Εικϐνα 1) μποροϑν να ακολουθοϑν ϊλλα μονοπϊτια με διαφορετικϋσ 
εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ και  ευκαιρύεσ μϊθηςησ.  

 

Εικϐνα 1: χεδιαςμϐσ Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ ςε περιβϊλλον LAMS 

Επύςησ, το LAMS, διαθϋτει την δυνατϐτητα εποπτεύασ τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ με το 
Περιβϊλλον του Επϐπτη. Ο Επϐπτησ μπορεύ να γνωρύζει κϊθε ςτιγμό τον αριθμϐ των 
εκπαιδευομϋνων που ϋχουν ξεκινόςει την εκπϐνηςη μιασ ακολουθύασ, ςε ποιο ςτϊδιο ϋχει 
φτϊςει ο καθϋνασ απϐ αυτοϑσ ώςτε να τουσ διευκολϑνει ανϊλογα, να ανατροφοδοτόςει, να 

http://lamsfoundation.org/
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βελτιώςει και να ςυμπληρώςει τισ δραςτηριϐτητεσ και το περιεχϐμενϐ τουσ και να εξϊγει το 
φϊκελο εργαςιών των εκπαιδευομϋνων ώςτε να βαθμολογόςει τισ εργαςύεσ τουσ (Εικϐνα 2). 

 

Εικϐνα 2: Περιβϊλλον εποπτεύασ LAMS 

Η ϋρευνα που ςχεδιϊςτηκε εύναι ςημαντικό γιατύ εξετϊζει κατϊ πϐςο η διαφοροποιημϋνη 
διδαςκαλύα μπορεύ να υποβοηθηθεύ με τη αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ και να γύνει εφικτό η 
αξιοπούηςη τησ ςτο ςϑγχρονο Ελληνικϐ χολεύο. Για να το ερευνόςουμε οργανώςαμε 
μαθόματα Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ ςτο μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ ςτη Α’ 
τϊξη του Γενικοϑ Λυκεύου με τη βοόθεια τησ διαδικτυακόσ πλατφϐρμασ δημιουργύασ, 
διαχεύριςησ και εποπτεύασ ψηφιακών μαθημϊτων LAMS (Learning Activity Management 
System / ΔΜΔ – ϑςτημα Διαχεύριςησ Μαθηςιακών Δραςτηριοτότων), ςτην αντύςτοιχη 
υπηρεςύα που πιλοτικϊ ϋχει διατεθεύ ςτο Πανελλόνιο χολικϐ Δύκτυο (ΠΔ). 

Μεζνδνινγία έξεπλαο  

θνπφο, ζηφρνη θαη εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

Βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ παροϑςασ ϋρευνασ όταν η ςχεδύαςη, υλοπούηςη και αξιολϐγηςη 
ςχεδιαςμών μϊθηςησ (learning designs)  για τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενη 
Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα ςτο μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ ςτην Α’ τϊξη του 
Γενικοϑ Λυκεύου τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ.  

Βαςικού ςτϐχοι τησ ϋρευνασ όταν 
 Η αξιοπούηςη ςχεδιαςμών μϊθηςησ για  την τεχνολογικό υποςτόριξη τησ  ΔΔ ςτο 

μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ. 
 Η υλοπούηςη ακολουθιών μαθηςιακών δραςτηριοτότων για Διαφοροποιημϋνη 

Διδαςκαλύα ςτο μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ. 
 Ο ϋλεγχοσ τησ διατιθϋμενησ υποδομόσ – υπηρεςύασ LAMS ςτο ΠΔ, για τη 

δυνατϐτητα υποςτόριξησ τη ΔΔ ςτο μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ. 
Μϋςα απϐ την παροϑςα ϋρευνα επιχειρεύται η αξιολϐγηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ 

τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενησ Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ ςτο μϊθημα Πληροφορικόσ.  
Βαςικού ερωτόματα  τησ ϋρευνασ εύναι: 

1. Βελτιώνεται η επύδοςη των μαθητών απϐ την υλοπούηςησ τησ ΔΔ με την 
υποςτόριξη τησ τεχνολογύασ; 

2. ε τι βαθμϐ βοηθϊει η χρόςη ενϐσ υςτόματοσ Διαχεύριςησ Μϊθηςησ την 
εφαρμογό τησ Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ ςτο μϊθημα Εφαρμογϋσ 
Πληροφορικόσ τησ Α’ τϊξησ του Γενικοϑ Λυκεύου; 

3. Κατϊ πϐςο  το ϑςτημα Διαχεύριςησ Μαθηςιακών Δραςτηριοτότων LAMS που 
εύναι εγκατεςτημϋνο ςτο ΠΔ επαρκεύ για το ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη  ΔΔ 
ςτο Ελληνικϐ χολεύο ςτην πρϊξη ςόμερα; 
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Μέζνδνο θαη δείγκα ηεο έξεπλαο 

Για την ςυγκεκριμϋνη ερευνητικό διαδικαςύα ακολουθόθηκε ϋνασ ςυνδυαςμϐσ ποιοτικόσ 
και ποςοτικόσ μεθϐδου. Η ςυλλογό ςτοιχεύων βαςύςτηκε ςε ηλεκτρονικϊ ερωτηματολϐγια 
που ςυμπλόρωςαν οι μαθητϋσ και οι εκπαιδευτικού και ςε ημιδομημϋνεσ ςυνεντεϑξεισ απϐ 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ. Ϊτςι, με την τεχνικό τησ τριγωνοπούηςησ, τα δεδομϋνα που 
ςυλλϋχθηκαν, αλληλοςυμπληρώνονται και αλληλοεπαληθεϑονται. Με τον ϐρο 
τριγωνοπούηςη εννοοϑμε τη χρόςη τουλϊχιςτον δϑο μεθϐδων, ςυνόθωσ ποιοτικόσ και 
ποςοτικόσ, ςτην ϋρευνα του ύδιου ερευνητικοϑ προβλόματοσ (Morse, 1991). 

την πρώτη φϊςη διεξαγωγόσ του πειρϊματοσ τησ ϋρευνασ ςχεδιϊςαμε και αναπτϑξαμε 
δϑο ακολουθύεσ μαθηςιακών δραςτηριοτότων ςτο LAMS για το μϊθημα Εφαρμογϋσ 
Πληροφορικόσ τησ Α' τϊξησ του Γενικοϑ Λυκεύου. 

Η 1η (ακολουθύα lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1918980) αφοροϑςε 
το Κεφϊλαιο 6, με τύτλο "Περιβϊλλοντα Ανϊπτυξησ Εφαρμογών" του ςχολικοϑ βιβλύου. Αυτϐ 
επιλϋχθηκε διϐτι υπόρχε πρϐτερη γνώςη των μαθητών, οι οπούοι εύχαν διδαχθεύ αντύςτοιχο 
θϋμα ςτο Γυμνϊςιο, και χρηςιμοποιώντασ αυτό τη γνώςη εφαρμϐςαμε την μϋθοδο τησ ΔΔ 
διαφοροποιώντασ το περιεχϐμενο. Αξιολογόθηκαν οι γνώςεισ των μαθητών και με τη χρόςη 
του εργαλεύου τησ διακλϊδωςησ που διαθϋτει το LAMS και ανϊλογα με το αποτϋλεςμα τησ 
αξιολϐγηςησ οι μαθητϋσ οδηγόθηκαν ςε διαφορετικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Σο εργαλεύο τησ 
διακλϊδωςησ μασ βοηθϊει ςτην εφαρμογό τησ ΔΔ αναθϋτοντασ εναλλακτικϋσ μορφϋσ 
εργαςύασ και παρϋχει επιλογϋσ ανϊλογεσ με το μαθηςιακϐ προφύλ του μαθητό. Επύςησ 
χρηςιμοποιόθηκε και η δραςτηριϐτητα των ερωτόςεων με ανατροφοδϐτηςη. 

 

Εικϐνα 3: Περιβϊλλον ςυγγραφόσ και εργαλεύο διακλϊδωςησ του LAMS 

Η 2η ακολουθύα (lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1918213) 
αφοροϑςε το Κεφϊλαιο 7 και την Ενϐτητα 1, με τύτλο "Προγραμματιςμϐσ Εφαρμογών ςε 
Προγραμματιςτικϊ Περιβϊλλοντα" του ςχολικοϑ βιβλύου. Επιλϋχθηκε, αυτό η ενϐτητα, διϐτι 
μασ ϋδωςε τη δυνατϐτητα και εφαρμϐςαμε την μϋθοδο τησ ΔΔ διαφοροποιώντασ το 
περιβϊλλον και τη διαδικαςύα. Οι μαθητϋσ εύχαν ςτη διϊθεςό τουσ τα απαραύτητα αρχεύα και 
τισ οδηγύεσ, βόμα – βόμα, για να δημιουργόςουν μύα εφαρμογό ςτο AppInventor. Επύςησ 
εύχαν τη δυνατϐτητα να ςυνεχύςουν την ϊςκηςη και απϐ το ςπύτι τουσ. Οι δραςτηριϐτητεσ 
που χρηςιμοποιόθηκαν όταν του διαμοιραςμοϑ πϐρων, τησ υποβολόσ εργαςιών, τησ 

http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1918980
http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1918213
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ςυζότηςησ και των ερωτόςεων πολλαπλόσ επιλογόσ με ανατροφοδϐτηςη για τισ οπούεσ το 
LAMS διαθϋτει τα αντύςτοιχα εργαλεύα. 

 

Εικϐνα 4: 2η Ακολουθύα Μαθηςιακών Δραςτηριοτότων 

τη δεϑτερη φϊςη πραγματοποιόθηκαν τα μαθόματα αυτϊ ςτισ ςχολικϋσ τϊξεισ πϋντε 
(5) απϐ το ςυνολικϐ πληθυςμϐ των δεκατεςςϊρων (14) Γενικών Λυκεύων (ΓΕΛ), τησ 
Διεϑθυνςησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (ΔΔΕ) Πιερύασ τα οπούα επιλϋχθηκαν ωσ δεύγμα 
τησ ϋρευνα. Οι ακολουθύεσ μαθηςιακών δραςτηριοτότων, που δημιουργόθηκαν, 
αποθηκεϑτηκαν ςτισ υποδομϋσ – υπηρεςύα Μαθηςιακών  Δραςτηριοτότων ςτον LAMS 
Server του ΠΔ για να χρηςιμοποιηθοϑν απϐ τουσ καθηγητϋσ και τουσ μαθητϋσ. 

Οι ακολουθύεσ αυτϋσ εύναι διαθϋςιμεσ, με ϊδειεσ Creative Commons (Attribution – 
Noncommercial – ShareAlike) ςτο διεθνϋσ αποθετόριο του LAMS. 

την τρύτη φϊςη τησ ϋρευνασ αξιολογόςαμε την τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενη ΔΔ, με τη 
χρόςη του ΔΜΔ LAMS, ςτισ υποδομϋσ του ΠΔ, ςτο μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ, 
χρηςιμοποιώντασ ποςοτικϋσ και ποιοτικϋσ μεθϐδουσ (ερωτηματολϐγια, δομημϋνη 
ςυνϋντευξη) αξιολϐγηςησ. Η αξιολϐγηςη ϋγινε αναλϑοντασ τισ απϐψεισ, τισ αντιλόψεισ και τη 
ςτϊςη των μαθητών και των καθηγητών των ςχολεύων που επιλϋχθηκαν για την εκτϋλεςη 
του πρϐτυπου μαθόματοσ με τη χρόςη των μαθηςιακών δραςτηριοτότων ςτο LAMS του 
ΠΔ.  

Σο δεύγμα ςτο οπούο ϋγινε η ϋρευνα όταν οι μαθητϋσ τησ Α' τϊξησ πϋντε (5) Γενικών 
Λυκεύων (ΓΕΛ), απϐ τον πληθυςμϐ των ςυνολικϊ δεκατεςςϊρων (14) ΓΕΛ τησ Διεϑθυνςησ 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (ΔΔΕ) Πιερύασ και οι καθηγητϋσ Πληροφορικόσ που δύδαςκαν 
το μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ, ςε αυτϊ, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 
2014-2015. Σο ςϑνολο των μαθητών τησ Α' τϊξησ εύναι 1064 απϐ τουσ οπούουσ οι 458 
επϋλεξαν το μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ. τα τμόματα των πϋντε ςχολεύων που 
επιλϋχθηκαν ο αριθμϐσ των μαθητών που παρακολουθοϑν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα εύναι 
127. Οι μαθητϋσ που παρακολοϑθηςαν το 1ο μϊθημα όταν 104 και το 2ο μϊθημα 99. Απϐ 
αυτοϑσ ςυμπλόρωςαν ερωτηματολϐγιο οι 96. Αυτϐσ ο αριθμϐσ αποτελεύ το δεύγμα τησ 
ϋρευνασ, και αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ 21¿, περύπου, ςτο ςϑνολο των μαθητών ϐλων των 
ςχολεύων, που επϋλεξαν το μϊθημα Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ τησ Α' τϊξησ του Γενικοϑ 
Λυκεύου. Οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα όταν πϋντε (5) οι οπούοι 
παρακολοϑθηςαν μύα τρύωρη επιμϐρφωςη με ςκοπϐ την ενημϋρωςό τουσ ςτη 
Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα με την υποςτόριξη προηγμϋνων τεχνολογιών και την 
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εκπαύδευςό τουσ ςτη λειτουργύα και ςτην εποπτεύα μιασ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ ςτο 
υςτόματοσ Διαχεύριςησ Μϊθηςησ LAMS του ΠΔ. 

Μέζα θαη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Μετϊ την υλοπούηςη των μαθηςιακών δραςτηριοτότων ςτην τϊξη, ζητόθηκε απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ των τϊξεων η ςυμπλόρωςη 
ερωτηματολογύου, για την αξιολϐγηςη των απϐψεων, των αντιλόψεων και τη ςτϊςη των 
μαθητών και των καθηγητών. Για την ποιοτικό μϋθοδο ϋρευνα οργανώθηκαν προςωπικϋσ 
ημιδομημϋνεσ ςυνεντεϑξεισ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ πληροφορικόσ που δύδαςκαν το 
μϊθημα. 

Με βϊςη τα ερευνητικϊ ερωτόματα δημιουργόθηκαν τα ερωτηματολϐγια των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών τα οπούα ςυμπληρώθηκαν μετϊ το τϋλοσ του 2ου μαθόματοσ. Με 
αυτϐν τον τρϐπο, καταγρϊφτηκαν οι απϐψεισ, οι αντιλόψεισ και η ςτϊςη των μαθητών για 
τη χρόςη τησ τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενησ ΔΔ με τη χρόςη του LAMS. Η διϊθεςη των 
ερωτηματολογύων ϋγινε ηλεκτρονικϊ, με τη χρόςη τησ δωρεϊν πλατφϐρμασ 
drive.google.com (Google Forms).  

Φρηςιμοποιόθηκε  επύςησ, η τεχνικό τησ ημιδομημϋνησ ςυνϋντευξησ των καθηγητών 
πληροφορικόσ των τμημϊτων που επιλϋχθηκαν. Οι ςυνεντεϑξεισ διενεργόθηκαν με τη χρόςη 
του Skype και, για την ηχογρϊφηςη, χρηςιμοποιόθηκε το πρϐςθετο MP3 Skype Recorder.  

Απνηειέζκαηα 

Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ ϋδειξαν ϐτι οι μαθητϋσ 
επιθυμοϑν η διδαςκαλύα να εμπλουτιςτεύ με τη χρόςη ενϐσ 
ΔΜ, 3 ςτουσ 4 μαθητϋσ απϊντηςαν θετικϊ. Αντύθετα, ςτην 
ερώτηςη αν θϋλουν να ςυνεχιςτεύ η διδαςκαλύα με τη 
χρόςη του LAMS, το 60¿ των μαθητών απϊντηςε θετικϊ 
και το υπϐλοιπο 40¿ αρνητικϊ. Σο ποςοςτϐ των μαθητών 
που επιθυμεύ τη χρόςη του LAMS εύναι μικρϐτερο απϐ αυτϐ 
ςτο οπούο γύνεται αναφορϊ ςτα ΔΜ γενικϊ, λϐγω των 
προβλημϊτων που παρουςιϊςτηκαν, κατϊ τη διϊρκεια των 
μαθημϊτων, ςτην υλικοτεχνικό υποδομό των εργαςτηρύων 
πληροφορικόσ. 

Μεγϊλο ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η απϊντηςη που επϋλεξαν, οι μαθητϋσ, για τη 
δυνατϐτητα που τουσ παρϋχει το LAMS να επαναλϊβουν την παρακολοϑθηςη ενϐσ 
μαθόματοσ, ςε μεταγενϋςτερο χρϐνο. Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα, το 75¿, θεωρεύ θετικό 
αυτό τη δυνατϐτητα. 

την ερώτηςη, αν τα μαθόματα με τη χρόςη του LAMS, βοόθηςαν τουσ μαθητϋσ ςτην 
κατανϐηςη και ςτην καλϑτερη μελϋτη μιασ ενϐτητασ, το 70¿ απϊντηςε θετικϊ. Σϋλοσ, η 
πλειοψηφύα των μαθητών (80¿) δόλωςε ϐτι το LAMS εύναι εϑκολο ςτη χρόςη.  

Θετικό όταν κριτικό, των μαθητών, ϐςον αφορϊ το ΔΜΔ LAMS και τα προβλόματα που 
παρουςύαςε κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ των μαθημϊτων. Σο 73¿, δηλαδό 7 ςτουσ 10 
μαθητϋσ, απϊντηςαν ϐτι δεν υπόρχαν καθϐλου προβλόματα ό όταν λύγα. Αντύθετα ςτη 
ερώτηςη αν οι Η/Τ του εργαςτηρύου λειτουργοϑςαν ικανοποιητικϊ η απϊντηςη φαύνεται να 
εύναι αρνητικό. Σο 50¿ των μαθητών δόλωςε ϐτι η λειτουργύα των Η/Τ δεν όταν καθϐλου ό 
όταν λύγο ικανοποιητικό. 

ήςον αφορϊ τουσ καθηγητϋσ, ςτην ερώτηςη για το βαθμϐ βελτύωςησ τησ επύδοςησ των 
μαθητών με τη χρόςη τησ ΔΔ και τησ τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενησ μϊθηςησ η απϊντηςη 
όταν θετικό απϐ ϐλουσ τουσ καθηγητϋσ. Ση θετικό ϊποψό τουσ ωσ προσ την βελτύωςη τησ 
επύδοςησ εξϋφραςαν και ςτη ςυνϋντευξη. Δόλωςαν ϐτι με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ 
μποροϑμε να κεντρύςουμε το ενδιαφϋρον περιςςϐτερων μαθητών και να τουσ 
καθοδηγόςουμε ςτο να προςϋξουν περιςςϐτερο το περιεχϐμενο τησ μϊθηςησ ϋχοντασ ςαν 
αποτϋλεςμα την αϑξηςη τησ επύδοςησ. Παρϐλο που θεωροϑν, το LAMS, εϑκολο ςτη χρόςη, 

http://drive.google.com/
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ϐλοι δόλωςαν ϐτι χρειϊζεται μύα περύοδοσ εξϊςκηςησ ςτην πλατφϐρμα.  Ενώ, ϐςον αφορϊ 
την αξιοπιςτύα, δηλαδό την εμπιςτοςϑνη που δύνει η πλατφϐρμα γι' αυτϊ που μπορεύ να 
κϊνει και για το περιεχϐμενο που μπορεύ να ενςωματωθεύ, ϐλεσ οι απαντόςεισ όταν θετικϋσ. 

 
Ϊνα ϊλλο ςημαντικϐ αποτϋλεςμα όταν το κατϊ πϐςο η εφαρμογό ενϐσ εκπαιδευτικοϑ 

ςεναρύου με τη χρόςη του LAMS θεωρεύται ϐτι εύναι δϑςκολο ό αρκετϊ δϑςκολο να 
εφαρμοςτεύ ωσ εκπαιδευτικό μϋθοδοσ ςτην δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςη. Η απϊντηςη που 
δϐθηκε όταν ϐτι η υπϊρχουςα υλικοτεχνικό υποδομό, δηλ. ο περιοριςμϋνοσ αριθμϐσ Η/Τ, ο 
απαρχαιωμϋνοσ εξοπλιςμϐσ, και η χαμηλό ταχϑτητα ςϑνδεςησ ςτο διαδύκτυο εύναι οι δϑο 
ςημαντικϐτεροι παρϊγοντεσ για τουσ οπούουσ εύναι δϑςκολη η εφαρμογό του LAMS ςτην 
πρϊξη. Για αυτοϑσ τουσ λϐγουσ, οι προτϊςεισ των καθηγητών εύναι η αναβϊθμιςη των Η/Τ 
των εργαςτηρύων, η αϑξηςη ςτην ταχϑτητα ςϑνδεςησ ςτο διαδύκτυο και ο περιοριςμϐσ του 
αριθμοϑ των μαθητών, ςτο εργαςτόριο Πληροφορικόσ, ςτο αριθμϐ των Η/Τ. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ημιδομημϋνησ ςυνϋντευξησ, οι καθηγητϋσ δόλωςαν ϐτι η χρόςη τησ 
τεχνολογύασ μπορεύ να ϊρει τα εμπϐδια που υπϊρχουν ςτη υλοπούηςη τησ ΔΔ, ϋχοντασ τη 
δυνατϐτητα ο εκπαιδευτικϐσ να δύνει εργαςύεσ διαφορετικόσ πολυπλοκϐτητασ ςτουσ 
μαθητϋσ του και να προςαρμϐςει και να εμπλουτύςει τη διδαςκαλύα ςτο ςτυλ μϊθηςησ, τισ 
γνώςεισ, τα ενδιαφϋροντα και την ετοιμϐτητα των μαθητών. 

Σϋλοσ, μερικού δόλωςαν ϐτι εύναι δϑςκολη η εφαρμογό, τησ ΔΔ χρηςιμοποιώντασ την 
τεχνολογύα, με τισ υπϊρχουςεσ υλικοτεχνικϋσ υποδομϋσ που υπϊρχουν ςτα, περιςςϐτερα, 
ςχολεύα τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 

πκπεξάζκαηα 

Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ εύναι θετικϊ ωσ προσ την αποτελεςματικϐτητα και 
ενθαρρϑνουν τη χρόςη ενϐσ ΔΜ κατϊ τη διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ κϊνοντασ εφικτό την 
υλοπούηςη διαφοροποιημϋνησ διδαςκαλύασ ςτην πρϊξη. 

Ιδιαύτερα ςημαντικό αποδεικνϑεται  η δυνατϐτητα που ϋχουν οι μαθητϋσ να 
επαναχρηςιμοποιόςουν το ψηφιακϐ μϊθημα απϐ το ςπύτι τουσ εύτε για να ςυμμετϋχουν απϐ 
εκεύ εύτε για επανϊληψη. Αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ που παρϋχει ϋνα ΔΜ θεωροϑν ϐτι 
επηρεϊζουν θετικϊ την επύδοςό τουσ. Βελτύωςη τησ επύδοςησ των μαθητών με τη βοόθειασ 
τησ τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενησ ΔΔ θεωροϑν ϐτι υπϊρχει και οι καθηγητϋσ  αφοϑ 
διαπιςτώνεται  αϑξηςη του ενδιαφϋροντοσ και τησ ςυμμετοχόσ των μαθητών ςτο μϊθημα 
ςτο οπούο χρηςιμοποιεύται ϋνα ΔΜ.  

Η διδαςκαλύα με τη χρόςη του LAMS ϊρεςε, ςτουσ μαθητϋσ, οι οπούοι ενθουςιϊςτηκαν, με 
τον τρϐπο διδαςκαλύασ, το αντιμετώπιςαν θετικϊ και αϑξηςε ςημαντικϊ το ενδιαφϋρον 
τουσ. Πολλού απϐ αυτοϑσ επιθυμοϑν τη ςυνϋχιςη τησ διδαςκαλύασ με τη χρόςη του LAMS, και 
θεωροϑν ϐτι, το περιβϊλλον του, εύναι εϑχρηςτο και φιλικϐ. 
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ήςον αφορϊ την υλικοτεχνικό υποδομό, οι μαθητϋσ, δόλωςαν ϐτι η λειτουργύα των Η/Τ 
δεν όταν ικανοποιητικό λϐγω τησ χαμηλόσ ταχϑτητασ πρϐςβαςησ ςτο Διαδύκτυο απϐ το 
ςχολεύο τουσ ςε αντύθεςη με τη χρόςη του απϐ το ςπύτι τουσ. Και οι καθηγητϋσ δηλώνουν ϐτι 
εύναι ανεπαρκόσ, τϐςο οι Η/Τ ϐςο και η ταχϑτητα ςϑνδεςό τουσ ςτο διαδύκτυο, και 
χρειϊζονται αναβϊθμιςη. Αυτϊ τα προβλόματα δυςκολεϑουν ςε μεγϊλο βαθμϐ την 
εφαρμογό τησ ΔΔ με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ. 

Σο γενικϐ ςυμπϋραςμα αυτόσ τησ ϋρευνασ εύναι η ικανοπούηςη, μαθητών και καθηγητών, 
απϐ τη χρόςη τησ τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενησ ΔΔ με τη βοόθεια του LAMS. Για τα 
επϐμενα βόματα προτεύνεται και την εφαρμογό τουσ ςε μεγαλϑτερη κλύμακα αφοϑ 
προηγηθεύ η  εξοικεύωςη, μαθητών και καθηγητών, με το ΔΜΔ LAMS με  αξιοπούηςη των 
όδη υπαρχϐντων ακολουθιών και η βελτύωςη των υποδομών του ΠΔ και των ςχολεύων.  
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Περύληψη 

 
Οι αντιλόψεισ αξύασ επηρεϊζουν την επιλογό των μαθηςιακών δραςτηριοτότων αλλϊ και την 

ϋνταςη και την ποιϐτητα τησ προςπϊθειασ που τα παιδιϊ καταβϊλλουν, κι ϋτςι επιδροϑν ςημαντικϊ 
ϐχι μϐνο ςτισ τρϋχουςεσ αλλϊ και ςτισ μελλοντικϋσ ακαδημαώκϋσ τουσ επιδϐςεισ και επιλογϋσ. Η 
μεγϊλη ςημαςύα του ςυναιςθηματικοϑ τομϋα ςτη μϊθηςη και διδαςκαλύα καθώσ και η πολυδιϊςτατη 
φϑςη του διαφαύνεται απϐ το πλόθοσ των ερευνητικών εργαςιών. Πολλού ερευνητϋσ  υποςτηρύζουν 
ϐτι η διαδικαςύα μϊθηςησ χαρακτηρύζεται, απϐ τη ςτενό διαςϑνδεςη μεταξϑ γνωςτικών, 
ςυναιςθηματικών παραγϐντων, κινότρων. την εργαςύα παρουςιϊζεται μια μαθητοκεντρικό 
πρϐταςη διδαςκαλύασ ενϐσ μαθηματικοϑ «φαινομϋνου»-των φρϊκταλσ- ςτα πλαύςια του μαθόματοσ 
τησ Πληροφορικόσ η οπούα βοόθηςε ςτην οπτικοπούηςη και κατανϐηςη τουσ, ενώ παρϊλληλα με τη 
ςειρϊ τουσ βοόθηςαν ςτην κατανϐηςη δϑςκολων εννοιών του προγραμματιςμοϑ για τουσ μαθητϋσ. 
Ϊδειξε  ϐτι επηρεϊζει  θετικϊ τα κύνητρα των μαθητών, ϐταν αξιοποιεύ τα ενδιαφϋροντα τουσ και 
εςτιϊζει ςε προβλόματα του πραγματικοϑ κϐςμου. 

 
Λϋξεισ κλειδιϊ: αυτοομοιϐτητα,  φρϊκταλσ, αναδρομό, Logo, χϊοσ. 
 

Ειςαγωγό 
 
Σα ύδια τα παιδιϊ κρύνουν ϐτι η χρόςη ΣΠΕ ςτο ςχολεύο παρϋχει λιγϐτερα ερεθύςματα και 

παρουςιϊζει περιοριςμϋνο ενδιαφϋρον ςυγκριτικϊ με τισ δικϋσ τουσ εξωςχολικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ (Facer et al., 2001; Mumtaz, 2001). Αρκετού ερευνητϋσ (Facer et al., 2001; 
Mumtaz, 2001; Pedro, 2007) διαπιςτώνουν ϐτι υπϊρχει “αςυνϋχεια” μεταξϑ τησ εξωςχολικόσ 
και τησ ςχολικόσ χρόςησ των ΣΠΕ και τονύζουν την ανϊγκη αλλαγών ςτον τρϐπο 
αξιοπούηςησ των ΣΠΕ ςτο ςχολεύο, ώςτε να βαςύζεται ςε ςϑγχρονεσ προςεγγύςεισ 
διδαςκαλύασ και μϊθηςησ που εύναι περιςςϐτερο ςυμβατϋσ με την καθημερινϐτητα των 
νϋων και ανταποκρύνονται ςτουσ ςτϐχουσ του ςημερινοϑ ςχολεύου. 

Οι νϋοι αξιοποιοϑν μϐνο λύγεσ απϐ τισ δυνατϐτητεσ των ΣΠΕ(Jackson et al., 2006; 
Sybrahmanyam et al., 2001; Vekiri & Chronaki, 2009), ωςτϐςο, οι εξωςχολικϋσ εμπειρύεσ 
ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη γνώςεων και δεξιοτότων για τη χρόςη ΣΠΕ, παύζουν ςημαντικϐ 
ρϐλο ςτη διαμϐρφωςη κινότρων για εναςχϐληςη με τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, και αποτελοϑν 
μορφϋσ ϊτυπησ μϊθηςησ που ςυμβϊλλουν ςτη γνωςτικό ανϊπτυξη. Υαύνεται, ωςτϐςο, ϐτι 
το ςχολεύο ύςωσ αποτυγχϊνει να ενιςχϑςει το ενδιαφϋρον τουσ για ϊλλουσ τρϐπουσ χρόςησ 
των ΣΠΕ. Απϐ ϋρευνεσ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ςτην Ελλϊδα (Vosniadou & Kollias,2001) 
αλλϊ και ςε χώρεσ με μεγαλϑτερο ρυθμϐ ενςωμϊτωςησ των ΣΠΕ ςτην εκπαύδευςη 
(Hakkarainen et al., 2000; Meelissen & Drent, 2008; Mumtaz, 2001) προκϑπτει ϐτι ςτο 
ςχολεύο οι Η/Τ υποχρηςιμοποιοϑνται, ϐχι μϐνο ποςοτικϊ αλλϊ και ποιοτικϊ.  
 
Θεωρητικϐ πλαύςιο 

 
Η διεθνόσ ϋρευνα για τα κύνητρα μϊθηςησ ϋχει αναδεύξει τη ςημαςύα τησ αξύασ που 

αποδύδουν οι μαθητϋσ ςε ςυγκεκριμϋνα μαθηςιακϊ ϋργα (Wigfield & Eccles, 2000). Οι 
αντιλόψεισ αξύασ (task-value beliefs) εύναι οι απϐψεισ των μαθητών για την ευχαρύςτηςη 
που θα αντλόςουν (intrinsic value beliefs), καθώσ και για τη χρηςιμϐτητα (utility value 
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beliefs) και τη ςημαςύα που ϋχει για τουσ ύδιουσ (attainment value beliefs) η εναςχϐληςη με 
ςυγκεκριμϋνα ϋργα, δηλαδό η απϊντηςη που δύνουν ςτο ερώτημα «Γιατύ να το κϊνω αυτϐ;». 

Οι αντιλόψεισ αξύασ επηρεϊζουν την επιλογό των μαθηςιακών δραςτηριοτότων αλλϊ και 
την ϋνταςη και την ποιϐτητα τησ προςπϊθειασ που τα παιδιϊ καταβϊλλουν, κι ϋτςι επιδροϑν 
ςημαντικϊ ϐχι μϐνο ςτισ τρϋχουςεσ αλλϊ και ςτισ μελλοντικϋσ ακαδημαώκϋσ τουσ επιδϐςεισ 
και επιλογϋσ (Jacobs et al., 1998; Wigfield & Eccles, 2000). 

Η μεγϊλη ςημαςύα του ςυναιςθηματικοϑ τομϋα ςτη μϊθηςη και διδαςκαλύα καθώσ και η 
πολυδιϊςτατη φϑςη του διαφαύνεται απϐ το πλόθοσ των ερευνητικών εργαςιών, κυρύωσ 
ςτον τομϋα τησ Εκπαιδευτικόσ Χυχολογύασ (Pintrich, 2003; Zusho et al,2005; Cury et al, 
2006). τον τομϋα τησ Μαθηματικόσ Παιδεύασ και ςτα πλαύςια του κοινωνικοϑ 
οικοδομιςμοϑ, πολλού ερευνητϋσ (Hannula, 2006; Op’t Eynde et al, 2006) υποςτηρύζουν ϐτι η 
διαδικαςύα μϊθηςησ χαρακτηρύζεται, απϐ τη ςτενό διαςϑνδεςη μεταξϑ γνωςτικών, 
ςυναιςθηματικών παραγϐντων, κινότρων καθώσ και απϐ το περιβϊλλον ςτο οπούο λαμβϊνει 
χώρα(Παντζιαρϊ κ.ϊ). 

Παρϊ τη ςημαςύα των κινότρων ςτη μϊθηςη των μαθηματικών – πολλού τα θεωροϑν ωσ 
μϋςο και ταυτϐχρονα ωσ κϑριο ςκοπϐ των μαθηματικών (Stipek et al., 1998), η ςχετικό 
ϋρευνα εύναι περιοριςμϋνη (Hannula, 2006). Ο Οp’t Eynde και οι ςυνεργϊτεσ του (2006) 
ανϋπτυξαν την κοινωνικο-οικοδομικό θεώρηςη τησ μϊθηςησ κατϊ το πρϐτυπο των ιδεών 
του Elliot και των ςυνεργατών του (Elliot, 1999; Elliot & Church, 1997). Οι Οp’t Eynde et al. 
(2006) υποςτηρύζουν ϐτι η κατανϐηςη των μαθητών για τα μαθηματικϊ και η ςυμπεριφορϊ 
τουσ ςτην τϊξη εύναι ςυνϊρτηςη των ατομικών τουσ χαρακτηριςτικών και του 
περιβϊλλοντοσ τησ τϊξησ. Αναλυτικϊ, το ποιοι εύναι οι μαθητϋσ, ποϑ δύνουν αξύα, τι εύναι 
ςημαντικϐ γι’ αυτοϑσ, αποκαλϑπτεται μϋςα απϐ το ςυναιςθηματικϐ τουσ κϐςμο. Σο 
ςϑςτημα ςυναιςθημϊτων του μαθητό που λειτουργεύ ςτο περιβϊλλον τησ τϊξησ και ςτο 
ευρϑτερο κοινωνικϐ περιβϊλλον εύναι ςε ςυνεχό αλληλεπύδραςη με τα κύνητρα και τουσ 
γνωςτικοϑσ του μηχανιςμοϑσ(Παντζιαρϊ κ.ϊ).   

Ο Ηannula (2006) προκειμϋνου να εξηγόςει γιατύ κϊποιοσ μαθητόσ καταβϊλλει 
προςπϊθεια ςε μια δραςτηριϐτητα παρϊ ςε κϊποια ϊλλη και πώσ θα αναπτυχθεύ μια 
επιθυμητό ςτϊςη των μαθητών για τα μαθηματικϊ, αναφϋρεται ςε πηγϋσ των κινότρων. 
υγκεκριμϋνα, θεωρεύ ωσ πηγϋσ κινότρων τη γνώςη (η ςημαςύα ενϐσ ϋργου), τα 
ςυναιςθόματα (ο φϐβοσ τησ αποτυχύασ) και τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών (επιμονό για την 
επύλυςη προβλημϊτων), παρϊγοντεσ που εύναι ϐμοιοι με τισ πρωταρχικϋσ πηγϋσ κινότρων 
που περιλαμβϊνονται ςτο μοντϋλο του  Elliot και των ςυνεργατών του (Elliot, 1999; Elliot & 
Church, 1997). Ο ύδιοσ αναφϋρεται ςτισ ανϊγκεσ και ςτουσ ςτϐχουσ των μαθητών (που 
καθορύζουν τα κύνητρϊ τουσ), ϐπωσ για παρϊδειγμα η ανϊγκη τησ επιτυχύασ. Τποςτηρύζει ϐτι 
υπϊρχει ςτενό ςχϋςη μεταξϑ των ςυναιςθημϊτων π.χ. τησ χαρϊσ ό του φϐβου των μαθητών 
για τα μαθηματικϊ, των πεποιθόςεων που οικοδομοϑν τα ςυναιςθόματα αυτϊ π.χ. το 
επύπεδο αυτοπεπούθηςησ των μαθητών για το μϊθημα, που με τη ςειρϊ τησ καθορύζει 
ανϊλογα και τα κύνητρα των μαθητών για το μϊθημα. ήλα τα πιο πϊνω ςυνυπϊρχουν ςε ϋνα 
πλαύςιο αλληλεπύδραςησ των μαθητών με τον εκπαιδευτικϐ και τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ 
καθώσ και το κοινωνικϐ περιβϊλλον ςτο οπούο ζουν οι μαθητϋσ (Hannula, 2006).  

 Οι εκπαιδευτικού μποροϑν να ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη κινότρων ςτουσ μαθητϋσ ϐταν 
υιοθετοϑν μαθητοκεντρικϋσ παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ που ενθαρρϑνουν την ενεργϐ 
ςυμμετοχό και την εμπλοκό ςε ςϑνθετεσ δραςτηριϐτητεσ διερεϑνηςησ (Blumenfeld et al., 
1991; Bransford et al., 2000; Schunk et al., 2007). Οι μαθητϋσ κινητοποιοϑνται περιςςϐτερο 
ϐταν αςχολοϑνται με “αυθεντικϋσ” δραςτηριϐτητεσ, δηλαδό ϐταν διερευνοϑν ςϑνθετα 
προβλόματα που ςυνδϋονται με καταςτϊςεισ του πραγματικοϑ κϐςμου και προκϑπτουν απϐ 
δικϊ τουσ ερωτόματα και ενδιαφϋροντα. υχνϊ τϋτοιεσ δραςτηριϐτητεσ αποςκοποϑν ςτη 
δημιουργύα ενϐσ τελικοϑ προώϐντοσ, περιλαμβϊνουν τον προγραμματιςμϐ και την 
παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ επιμϋρουσ ϋργων και επομϋνωσ διαρκοϑν περιςςϐτερεσ απϐ 
μύα διδακτικϋσ ώρεσ και απαιτοϑν τη ςυνεργαςύα μαθητών. Σϋτοιεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ 
ανταποκρύνονται καλϑτερα ςτουσ ςτϐχουσ του ςημερινοϑ ςχολεύου (Bransford et al., 2001), 
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δηλαδό ςτην προετοιμαςύα των μαθητών για αυτορυθμιζϐμενη και δια-βύου μϊθηςη, και 
κρύνεται ϐτι εύναι περιςςϐτερο ςυμβατϋσ με τισ ϊτυπεσ δραςτηριϐτητεσ μϊθηςησ των 
ςημερινών νϋων ςτισ οπούεσ χρηςιμοποιοϑν ΣΠΕ (Pedro, 2007). τισ εξωςχολικϋσ τουσ 
δραςτηριϐτητεσ οι μαθητϋσ αςχολοϑνται με ϋργα που αφοροϑν την καθημερινϐτητϊ τουσ 
και ϋχουν νϐημα για τουσ ύδιουσ, ερευνοϑν δικϊ τουσ ερωτόματα, ςυνεργϊζονται και 
επικοινωνοϑν με ϊλλουσ, ενώ ςυχνϊ εμπλϋκονται και ςε ςϑνθετα ϋργα. 

Η ενεργό ςυμμετοχό και η αυτενϋργεια δύνουν ςτα παιδιϊ την αύςθηςη του ελϋγχου τησ 
μϊθηςησ (control) ενώ η εμπλοκό ςε δραςτηριϐτητεσ διερεϑνηςησ ϋχει το ςτοιχεύο τησ 
πρϐκληςησ (challenge), τησ νεωτερικϐτητασ (novelty), και τησ ολοκλόρωςησ(closure), 
ςτοιχεύα που ϋχει βρεθεύ ϐτι προϊγουν το ενδιαφϋρον και την ευχαρύςτηςη τησ μϊθηςησ 
(Malone & Lepper, 1987). Σϋλοσ, η ϋμφαςη ςτισ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ τησ Πληροφορικόσ 
καθώσ και η αξιοπούηςη των ενδιαφερϐντων των μαθητών μποροϑν να επηρεϊςουν θετικϊ 
τησ απϐψεισ τουσ για τη χρηςιμϐτητα και τη ςημαςύα τησ τησ. 

Θ ζννοια τθσ  «ηϊνθσ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» ζχει  ειςαχκεί από τον Vygotsky  για  
να εξθγιςει πϊσ ο μακθτισ βοθκοφμενοσ  από πιο εκπαιδευμζνα μζλθ μπορεί να 
οικειοποιθκεί τα πολιτιςμικά και     ςυμβολικά     χαρακτθριςτικά     μιασ δραςτθριότθτασ  και  
να  τα  μετατρζψει  ςε  εργαλεία  για  ςυνειδθτό  ζλεγχο(Καρακϊςτα 2005). Οι Wood, Bruner 
και Ross (1976) επινόθςαν τθν καταςκευι τθσ «ςκαλωςιάσ» (scaffolding metaphor) που 
κτίηουν τα πιο ζμπειρα μζλθ (εκπαιδευτζσ) για να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να κατακτιςουν 
τθ μάκθςθ παρζχοντάσ τουσ μερικι προςωρινι υποςτιριξθ για όςο καιρό χρειάηεται μζχρι να 
οικοδομθκεί θ καινοφρια  γνϊςθ.  Σαν  «ςκαλωςιά»  μποροφν  να  κεωρθκοφν  ςτρατθγικζσ 
όπωσ οι προτροπζσ, οι ερωτιςεισ κ.λ.π. ι ακόμα και  προςχεδιαςμζνεσ διδακτικζσ τεχνικζσ 
που παίηουν το ρόλο κατευκυντθρίων  γραμμϊν και είναι μελετθμζνεσ  ϊςτε   να   
προκαλοφν   θ   να   ενιςχφουν   τθν ανταποδοτικι οικειοποίθςθ εννοιϊν και ιδεϊν του 
δυναμικοφ διδφμου μακθτι και δάςκαλου. 

Ο  van  Hiele  (1986)  κεωρεί  ωσ  ςυνκικθ  φπαρξθσ   τθσ διορατικότθτασ,  τθν   
ικανότθτα   επαρκοφσ   δράςθσ   του   ατόμου,    όταν αντιμετωπίηει μια νζα κατάςταςθ 
και ότι αυτι θ δράςθ υποδθλϊνει  βακιά γνϊςθ, μόνο αν είναι αποτζλεςμα τθσ 
προςπάκειασ του ίδιου του μακθτι και κεωρεί  ωσ  ςυνκικθ  φπαρξθσ   τθσ διορατικότθτασ,  
τθν   ικανότθτα   επαρκοφσ   δράςθσ   του   ατόμου,    όταν αντιμετωπίηει μια νζα 
κατάςταςθ και ότι αυτι θ δράςθ υποδθλϊνει  βακιά γνϊςθ, μόνο αν είναι αποτζλεςμα τθσ 
προςπάκειασ του ίδιου του μακθτι(Καρακϊςτα 2005). 

 

Η διδαςκαλύα του Προγραμματιςμοϑ 
 
Ο προγραμματιςμϐσ αποτελεύ ϋνα εκπαιδευτικϐ εργαλεύο καλλιϋργειασ και ανϊπτυξησ 

νοητικών δεξιοτότων ςτουσ μαθητϋσ, καθώσ αποτελεύ τη βϊςη τησ ανϊπτυξησ ενϐσ 
δομημϋνου τρϐπου ςκϋψησ και αντιμετώπιςησ προβλημϊτων ςε ϐλα ςχεδϐν τα γνωςτικϊ 
αντικεύμενα (Παπαδανϋλλησ, Καρατρϊντου & Παναγιωτακϐπουλοσ, 2012). 

Ψςτϐςο, η διδαςκαλύα του προγραμματιςμοϑ, ιδύωσ ςε αρχϊριουσ, ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ 
εκπαύδευςησ παρουςιϊζει αρκετϋσ δυςκολύεσ. Η πηγό των δυςκολιών ποικύλει απϐ τισ 
παρανοόςεισ των μαθητών, τον τρϐπο διδαςκαλύασ αλλϊ και τα διδακτικϊ περιβϊλλοντα 
που χρηςιμοποιοϑνται. Ο παραδοςιακϐσ τρϐποσ εκμϊθηςησ του προγραμματιςμοϑ ο οπούοσ 
ςτηρύζεται ςτην εκμϊθηςη των ςυντακτικών κανϐνων μύασ γλώςςασ (αρημπαλύδησ, 2012) 
και η χρηςιμοπούηςη προγραμματιςτικών γλωςςών γενικοϑ ςκοποϑ ςτη διδαςκαλύα 
δυςκολεϑει τουσ αρχϊριουσ προγραμματιςτϋσ (Δαγδιλϋλησ, 1996; Κορδϊκη & Χώμοσ, 2012; 
Μαυροχαλυβύδησ κ.α., 2012; Παπαδϊκησ κ.α., 2013). Οι (Παπαδϊκησ κ.α., 2013) αναφϋρουν 
ϐτι διϊφορεσ ϋρευνεσ με ςτϐχο την αντιμετώπιςη των δυςκολιών που αντιμετωπύζουν 
μαθητϋσ προτεύνουν τη μεύωςη του ενδογενοϑσ νοητικοϑ φορτύου για αρχϊριουσ ςτον 
προγραμματιςμϐ χρόςτεσ.  Για το ςκοπϐ αυτϐ αναπτϑςςονται εκπαιδευτικϊ εργαλεύα που 
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ςτοχεϑουν ςτον περιοριςμϐ του υποςτηριζϐμενου ρεπερτορύου εντολών με απλό ςϑνταξη 
και ςημαςιολογύα, ςτην οπτικό/ηχητικό προςομούωςη εκτϋλεςησ των προγραμμϊτων, κ.ϊ. 
(Ξυνϐγαλοσ κ.α., 2000).  

Η βαςικό ιδϋα των μικρϐκοςμων προγραμματιςμοϑ ςτηρύζεται ςτην καταςκευό μιασ 
μικρόσ και απλόσ γλώςςασ. ε πολλϋσ περιπτώςεισ ο μικρϐκοςμοσ ϋχει επικρατόςει να 
δηλώνει το ςυνδυαςμϐ ενϐσ πρωταγωνιςτό (actor), ο οπούοσ ενεργεύ ςτον μικρϐκοςμο, και 
μιασ γλώςςασ, που ςυνόθωσ αναφϋρεται ςε μικρϐ ςϑνολο εντολών, οι οπούεσ ελϋγχουν τη 
λειτουργύα του πρωταγωνιςτό. τισ πιο πολλϋσ υπϊρχουςεσ μικρο-γλώςςεσ o 
πρωταγωνιςτόσ εύναι ςυνόθωσ μια χελώνα (ϐπωσ οι παραλλαγϋσ τησ Logo) ό οποιαδόποτε 
ϊλλη οντϐτητα που μπορεύ να λειτουργόςει μϋςα ςτον μικρϐκοςμο. Οι περιςςϐτερεσ μικρο-
γλώςςεσ περιλαμβϊνουν ϐλεσ τισ βαςικϋσ δομϋσ μιασ κλαςςικόσ γλώςςασ προγραμματιςμοϑ 
ϐπωσ οι δομϋσ ελϋγχου (δομϋσ διακλϊδωςησ, επαναληπτικϋσ δομϋσ κτλ) και ϋνα μηχανιςμϐ 
που επιτρϋπει την καταςκευό νϋων εντολών. οι μικρο-γλώςςεσ προγραμματιςμοϑ αν και 
εύναι ϋνασ απλϐσ και οπτικϊ διαιςθητικϐσ τρϐποσ για την ειςαγωγό των μαθητών ςτον 
προγραμματιςμϐ, αποτελοϑν ταυτϐχρονα και μια ιςχυρό μϋθοδο διδαςκαλύασ του 
προγραμματιςμοϑ. Με τη βοόθεια των μικρο-γλωςςών προγραμματιςμοϑ επιχειρεύται μια 
ειςαγωγό ςτον προγραμματιςμϐ αλλϊ και μια πολϑ καλό ειςαγωγό ςτην Επιςτόμη των ΗΤ, 
αφοϑ οι βαςικϋσ αρχϋσ του προγραμματιςμοϑ αποτελοϑν τη βϊςη για τη θεμελύωςη του 
λογικοϑ και του αφαιρετικοϑ ςυλλογιςμοϑ που εύναι θεμελιώδεισ ϋννοιεσ ςτην επιςτόμη τησ 
Πληροφορικόσ. 

 
 

Η αυτοομοιϐτητα 
 
Θ  Κεωρία  του  Χάουσ  είναι  μια  κεωρία  που  ςυνεχϊσ εξελίςςεται κυριεφοντασ όλουσ 

τουσ τομείσ τθσ  επιςτθμονικισ   ζρευνασ αποδεικνφοντασ ότι το παιχνίδι τθσ Φφςθσ και 
τθσ Ηωισ  αναπτφςςεται ςε δυναμικά ςυςτιματα - καταςτάςεισ που εξελίςςονται ςτο χρόνο 
κάτω από ζνα πλικοσ διαφόρων παραγόντων (φυςικϊν, χθμικϊν,  βιολογικϊν,  ελκτικϊν 
κ.λ.π.)  που  αλλθλοεπιδροφν.  Οι  κανόνεσ  είναι ςυνικωσ  γνωςτοί  και   απλοί,   όμωσ οι 
διαφορετικοί ςυνδυαςμοί που προκφπτουν από αυτιν τθν αλλθλεπίδραςθ είναι τόςοι πολλοί 
με αποτζλεςμα να προκφπτει  μια   καυμαςτι  πολυπλοκότθτα  που  είναι  αδφνατο  να  τθν 
ελζγξουμε πλιρωσ.  

 Μζχρι τότε οι μακθματικοί  αςχολοφνταν μόνο με ομαλζσ καμπφλεσ. Κανείσ μακθματικόσ 
δεν πίςτευε ότι μποροφςε να υπάρχει ςυνεχισ καμπφλθ αποτελοφμενθ     απoκλειςτικά από 
“δόντια, γωνίεσ και αγκάκια”. Τα νζα αυτά ςχιματα, που πολφ αργότερα ονομάςτθκαν 
Φράκταλσ(fractals), πολλά  από  αυτά καταςκευάηονταν   με   τθν   εφαρμογι   απλϊν   
επαναλθπτικϊν   κανόνων (ανατροφοδοτοφνταν, ακριβϊσ όπωσ και τα δυναμικά ςυςτιματα) 
και εμφάνιηαν αυτοομοιότθτα, δθλ. κάκε τμιμα τουσ ιταν αντίγραφο τθσ αρχικισ εικόνασ 
ςε ςμίκρυνςθ, με αποτζλεςμα όταν μεγεκφνονταν να μθ χάνουν τθ δομι τουσ(Kαρακϊςτα 
2005).  

Ρίςω από τθν πολυπλοκότθτα τθσ φφςθσ κρφβονται κάποια πρότυπα που 
επαναλαμβάνονται ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ, μζςω ςυγκεκριμζνων αλγορίκμων, 
ςυνκζτοντασ ζτςι τθν ολικι εικόνα τθσ. Ροιοι είναι όμωσ αυτοί οι αλγόρικμοι; Ροιουσ 
κανόνεσ επανάλθψθσ εφαρμόηει θ φφςθ και τι κλίμακεσ χρθςιμοποιεί; Αυτό δεν είναι 
πάντα εφκολο να απαντθκεί. Το ςίγουρο είναι ότι πολλά πράγματα γφρω μασ εμφανίηουν 
αυτοομοιότθτα υπό αλλαγι κλίμακασ: Από τισ διακλαδϊςεισ των δζνδρων και των 
βρογχικϊν ςωλινων του πνεφμονα μζχρι τισ ανϊμαλεσ επιφάνειεσ πετρωμάτων και από τα 
ςφννεφα και τισ ακτζσ μιασ παραλίασ μζχρι το ςφουγγάρι και το κουνουπίδι(Καρακϊςτα 
2005). 

 



 
 

1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                                       200 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 
 

 

                
 

 
Εικϐνα 1: Η «φτϋρη του Barnsley» και φτϋρη . 

 
Αν παρατηρόςουμε το τρύγωνο του Sierpinski  θα δοϑμε ϐτι αυτϐ αποτελεύται απϐ 3 
ϊλλα τρύγωνα ϐμοια με το αρχικϐ και λϐγο ομοιϐτητασ ½  (προσ το αρχικϐ). Αν  κοιτϊξουμε 
βαθϑτερα ςτο ςχόμα θα βροϑμε 9 τρύγωνα ϐμοια με το αρχικϐ και λϐγο ομοιϐτητασ προσ το 
αρχικϐ ¼ , 27 τρύγωνα ϐμοια με το αρχικϐ και λϐγο ομοιϐτητασ 1/8 κ.ο.κ
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τισ ΗΠΑ τα φρϊκταλσ ϐλο και περιςςϐτερο εμφανύζονται ςε διδακτικϋσ προτϊςεισ ϐλων 
των βαθμύδων, ακολουθώντασ μια ςπειροειδό ανϊπτυξη εςτιϊζοντασ κυρύωσ το ενδιαφϋρον 
ςτα Υρϊκταλσ που δημιουργοϑνται με επαναληπτικϋσ «ςχεδιαςτικϋσ» διαδικαςύεσ, δηλαδό 
ς’ αυτϊ που προϋρχονται απϐ την επαναληπτικό διαδικαςύα που εφαρμϐζεται ςε  
Ευκλεύδεια ςχόματα, ϐπωσ το τρύγωνο του Sierpinski, την νιφϊδα του Koch.. Σα 
μαθόματα περιλαμβϊνουν και χρόςη Η/Τ με Logo, με τη βοόθεια των οπούων οι μαθητϋσ  
γνωρύζουν την  επαναληπτικό διαδικαςύα,  αλλϊ προτεύνονται και εναλλακτικϋσ μϋθοδοι. Η 
ϋννοια τησ ομοιϐτητασ και τησ αυτοομοιϐτητασ ειςϊγεται ςτουσ μαθητϋσ  με τη βοόθεια 
εικϐνων και ςχεδιαςτικών δραςτηριοτότων(Καρακώςτα 2005). 

 
Η διδακτικό παρϋμβαςη 

 
Οη Κνξδάθε & Φψκνο (2012) αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ε νηθνδφκεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζα 

απφ απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη εγγελψο ελδηαθέξνπζεο γη‘ απηνχο. ηα πιαίζηα απηά, ε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο έρεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ επηβάιινπλ 

έλα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο, απφ θνξέαο γλψζεο πνπ είλαη ζηα ζπκβαηηθά 

καζήκαηα, κεηαηξέπεηαη ζε θαζνδεγεηή θαη ζπληνληζηή ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ. 

  Oη δηδαζθαιίεο έιαβαλ ρψξα ζην 2
ν
 Γπκλάζην Αξηδαίαο 2013-2014 κεηά ηελ δηδαζθαιία ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη θιήζε δηαδηαθαζίαο απφ άιιε δηαδηθαζία. Γίδνληαλ ζηνπο καζεηέο θάζε θνξά ν 

θψδηθαο ηνπ θξάθηαι ηνλ νπνίν «έηξεραλ» νη καζεηέο θαη έβιεπαλ ην θξάθηαι λα αλαπηχζζεηαη. 

ηε ζπλέρεηα αλαηξέρακε ζηνλ θψδηθα γξακκή-γξακκή θαη θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε κία 

ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Οη 

καζεηέο κειεηνχζαλ ηνλ θψδηθα ησλ πξνγξακκάησλ θαη απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε ζχληαμε, ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν λα 

ζπλδέζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο. ε απηφ ην ζεκείν  

επηζεκαίλνληαλ ε ηδηφηεηα ηεο αλαδξνκήο πνπ ήηαλ άγλσζηε ζηνπο καζεηέο ηελ νπνία θαη 

θαηελφεζαλ ζην ζχλνιν ηνπο.     

 
Δηθφλα 2. Φξάθηαι ηεηξαγψλσλ 

 

Σο πρώτο φρϊκταλ που διδϊχθηκε όταν του τετραγώνου που ταύριαζε περιςςϐτερο ςτισ 
αςκόςεισ με τισ οπούεσ εύχαν αςχοληθεύ τα παιδιϊ. Αφοϑ γνωρύζαν να ςχεδιϊζουν το 
τετρϊγωνο και να γρϊφουν διαδικαςύεσ κλόθηκαν να παρατηρόςουν την αναδρομικό κλόςη 
τησ διαδικαςύασ «τετρϊγωνο» η οπούα ςχημϊτιζε κϊθε φορϊ και ϋνα νϋο ςχόμα με 
μεγαλϑτερη πλευρϊ. Διαπιςτώθηκε ςτον κώδικα η εντολό που αφοροϑςε την επαναληπτικό 
κλόςη με χαρακτηριςτικϊ ϐμωσ την αϑξηςη τησ πλευρϊσ και τον ςχηματιςμϐ κατϊ την ύδια 
πϊντα γωνύα του νϋου τετραγώνου. Η ιδιϐτητα τησ αυτοομοιϐτητασ που χαρακτηρύζει το 
ςχόμα τησ Εικ.2 εύναι ο ςχηματιςμϐσ τετραγώνου με αϑξηςη πλευρϊσ  με το ύδιο τρϐπο ςε 
κϊθε επανϊληψη και την ύδια γωνύα κλόςησ. Ακολοϑθηςε ςυςχετιςμϐσ με ςχόματα ανϊλογα 
που απαντώνται ςτην φϑςη.                                      Σα φρϊκταλσ παρουςιϊζονται με τη ςειρϊ 
δυςκολύασ ϐπωσ φαύνεται ςτο τϋλοσ του ϊρθρου χωρύσ να διδαχθεύ αρχικϊ το φρϊκταλ 
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Sierpinski λϐγω του βαθμοϑ δυςκολύασ το οπούο αφϋθηκε για το τϋλοσ.  τη ςυνϋχεια οι 
μαθητϋσ πειραματύζονταν μϐνοι τουσ με τισ μεταβλητϋσ και ςχεδύαζαν τα δικϊ τουσ 
φρϊκταλσ.  Ακολοϑθηςε η θεωρητικό διδαςκαλύα των φρϊκταλσ και πϊλι τα παιδιϊ 
ςυνϋχιςαν να πειραματύζονται και να ςυνεργϊζονται μεταξϑ τουσ. Δϐθηκε ϋμφαςη ςτα 
φυςικϊ φρϊκταλσ τα οπούα παραδεύγματα  τα παιδιϊ κλόθηκαν να αναζητόςουν ςτο 
διαδύκτυο.  Σα παιδιϊ όταν ενθουςιαςμϋνα.  

τϐχο τησ διδακτικόσ παρϋμβαςησ αποτϋλεςε η εξοικύωςη με την αναδρομό και 
κατανϐηςησ τησ  μϋςω τησ οπτικοπούηςησ τησ απϐ τισ δομϋσ των φρϊκταλσ, ο 
πειραματιςμϐσ με τισ δομϋσ των φρϊκταλσ απϐ τουσ μαθητϋσ με διαφορετικϋσ παραμϋτρουσ  
κϊθε φορϊ, η μετϊβαςη απϐ το πρϐβλημα-φρϊκταλσ ςτο πρϐγραμμα και το αντύςτροφο.                                                                                                                                                                                        
Επύςησ οι μαθητϋσ  χαύρονται να δουλϋψουν με τα φρϊκταλσ και να ανακαλϑψουν την 
ομορφιϊ των μαθηματικών και να μην αποθαρρυνθοϑν απϐ την πολυπλοκϐτητϊ τουσ. Oι 
μαθητϋσ «μποροϑν να τα καταλϊβουν» παρ’ ϐλο που αυτϊ εύναι αντικεύμενο ϋρευνασ των  
ςϑγχρονων  μαθηματικών, αφοϑ τα ςυνδϋουν με το χϊοσ, τα δυναμικϊ ςυςτόματα και τουσ 
ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ, ςυνδϋουν τα μαθηματικϊ με το περιβϊλλον, φϑςη και τϋχνη, 
βοηθοϑν ςτην αλλαγό τησ κυρύαρχησ ντετερμινιςτικόσ αντύληψησ τησ πραγματικϐτητασ.                                                                         

Μια μεγϊλη ομϊδα παιδιών δημιοϑργηςαν πολυμεςικό εφαρμογό ςε Logo με θϋμα ϋνα 
ανοιξιϊτικο τοπύο με κινοϑμενα λουλοϑδια, πουλιϊ, όχουσ και διϊφορα φρϊκταλσ π.χ. 
φρϊκταλσ δϋντρα  τα οπούα αναπτϑςςονταν με χρονοπρογραμματιςμϐ ςτο τοπύο. Η ςτϋγη 
των ςπιτών ςτη εφαρμογό ςχηματύζονταν απϐ την χελωνύτςα ςχηματύζοντασ ϋνα φρϊκταλ 
Sierpiski κ.ο.κ. Ϊντυςαν το τοπύο με μουςικό που δημιοϑργηςε με τη βοόθεια του 
υπολογιςτό ϋνα παιδύ απϐ την ομϊδα τουσ.  Η εργαςύα τουσ  παρουςιϊςτηκε ςτο τμόμα των 
posters ςτη τελικό εκδόλωςη του  6ου Μαθητικοϑ υνεδρύου Πληροφορικόσ ςτη 
Θεςςαλονύκη. 

 

 
 

Εικϐνα 3: Η πολυμεςικό εφαρμογό των φρϊκταλσ 
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Πεξίιεςε 

κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι η μελϋτη τησ εφαρμογόσ αγώνων λϐγου ςε 
παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. Οι αγώνεσ λϐγου εύναι μια δραςτηριϐτητα η οπούα 
απευθϑνεται ςε μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Με την εφαρμογό αυτό 
προςπαθόςαμε να ςυνδυϊςουμε τισ τεχνικϋσ, τισ δραςτηριϐτητεσ και την εμπειρύα 
απϐ τϋτοιουσ αγώνεσ, με ςκοπϐ να μεταδώςουμε κϊποια απϐ τα οφϋλη που 
αποκομύζουν τα παιδιϊ των μεγαλϑτερων τϊξεων ςε αυτϊ τησ προςχολικόσ ηλικύασ. 
Μϋςα απϐ κατϊλληλα προςαρμοςμϋνεσ διαδικαςύεσ για την προςχολικό ηλικύα 
προςπαθόςαμε να εξετϊςουμε αν εύναι δυνατϐν με δραςτηριϐτητεσ λϐγου και 
ρητορικϊ αγωνύςματα, ϐπωσ οι διττού λϐγοι, ο αυθϐρμητοσ λϐγοσ, ο προτρεπτικϐσ 
λϐγοσ, η εκφραςτικό αφόγηςη μιασ ιςτορύασ και το παιχνύδι των ρϐλων, να 
βοηθόςουμε τα μικρϊ παιδιϊ να αποκτόςουν δεξιϐτητεσ ςτο λϐγο τουσ, ϐπωσ τον 
εμπλουτιςμϐ του λεξιλογύου, την κατανϐηςη εννοιών, την ευχϋρεια τησ ϋκφραςησ 
ενώπιον ακροατηρύου, την καλλιϋργεια κριτικόσ ςκϋψησ, την καλϑτερη επικοινωνύα 
ςτην τϊξη και τη  διαδραςτικό μϊθηςη.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Αγώνεσ Λϐγου, Προςχολικό Ηλικύα. 

Δηζαγσγή 

Η αξύα του θεςμοϑ των αγώνων ρητορικόσ τϋχνησ ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη εύναι 
ιδιαύτερα ςημαντικό για τουσ μαθητϋσ και ςυμβϊλλει ςτην καλλιϋργεια των διανοητικών 
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τουσ ικανοτότων, ςτον εμπλουτιςμϐ των γνώςεών τουσ και ςτην απϐκτηςη ευχϋρειασ και 

ετοιμϐτητασ ςτον προφορικϐ λϐγο, ιδιαύτερα ενώπιον ακροατηρύου [ Lipman M. (1991)]. 

Σα ςυνόθη αγωνύςματα των ρητορικών Αγώνων εύναι [Εγκϑκλιοσ 137416/Γ229-11-
2011] : 

Α. Αυθϐρμητοσ Λϐγοσ:  Πρϐκειται για ϋναν ςϑντομο αυτοςχϋδιο λϐγο, πϊνω ςε ϋνα θϋμα 
ϊγνωςτο ςτον διαγωνιζϐμενο. Ο μαθητόσ/-τρια καλεύται μϋςα ςε πολϑ περιοριςμϋνο χρϐνο 
να προετοιμϊςει και να εκφωνόςει μια ομιλύα με διακριτϊ μϋρη και οργϊνωςη.  

Β. Διττού Λϐγοι: Πρϐκειται για ϋνα ομαδικϐ αγώνιςμα προφορικοϑ λϐγου ςτο οπούο δϑο 
τριμελεύσ ομϊδεσ μαθητών Γυμναςύων ό Λυκεύων διαφορετικών ςχολεύων αντιπαρατύθενται 
δημϐςια με επιχειρόματα και αντεπιχειρόματα υπϋρ ό κατϊ μιασ δεδομϋνησ θϋςησ μϋςα ςε 
ϋνα αυςτηρϊ καθοριςμϋνο πλαύςιο κανϐνων. Οι μαθητϋσ του Γυμναςύου αναμετρώνται με 
μαθητϋσ Γυμναςύου και οι μαθητϋσ Λυκεύου με μαθητϋσ Λυκεύου. 

Γ. Προτρεπτικϐσ Λϐγοσ: Πρϐκειται για μια ομιλύα πϊνω ς’ ϋνα θϋμα κοινοϑ ό/και 
προςωπικοϑ ενδιαφϋροντοσ, ςτην οπούα ο ομιλητόσ παύρνει μύα θϋςη και προςπαθεύ να 
πεύςει το ακροατόριϐ του εύτε να υιοθετόςει την ϊποψό του εύτε να διαμορφώςει ανϊλογα 
τη ςυμπεριφορϊ του.  

Δ. Εκφραςτικό Ανϊγνωςη: Εύναι η προςπϊθεια του διαγωνιζϐμενου μαθητό να 
ερμηνεϑςει και να μεταδώςει κανεύσ ςτουσ ακροατϋσ με τη χρόςη τησ φωνόσ αλλϊ και, ςε 
περιοριςμϋνο βαθμϐ, την ϋκφραςη του προςώπου, το περιεχϐμενο λογοτεχνικών κειμϋνων. 

Βαςικϐσ ςτϐχοσ των Αγώνων Επιχειρηματολογύασ [Εγκϑκλιοσ 137416/Γ229-11-2011] 
εύναι η καλλιϋργεια τησ ςκϋψησ και η επαφό των μαθητών με θϋματα που, ενώ δε 
διδϊςκονται ςτα ςχολεύα ςε ειδικϐ και ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, βρύςκονται διϊχυτα ςε ϐλο το 
εϑροσ τησ διδακτϋασ ϑλησ και εύναι ευρϑτερα γνωςτϊ απϐ τον τϑπο και τα ΜΜΕ. Οι μαθητϋσ 
εξαςκοϑνται να ςκϋφτονται λογικϊ, ώςτε να εύναι ικανού να καθορύςουν με ακρύβεια τα 
κεντρικϊ ςημεύα του θϋματοσ που θα τουσ δοθεύ, να παρουςιϊςουν τισ απϐψεισ τουσ με 
πειςτικϊ επιχειρόματα και να μποροϑν με ετοιμϐτητα να ανταπαντόςουν ςε ερωτόςεισ. Η 
επαφό των μαθητών με ςοβαρϊ ζητόματα γενικϐτερου ενδιαφϋροντοσ ϋχει ωσ ςυνϋπεια την 
προετοιμαςύα τουσ για το μελλοντικϐ τουσ ρϐλο ωσ ςκεπτϐμενων πολιτών τησ 

δημοκρατικόσ πολιτεύασ [Boothe W.C. (1974)]. Επιπλϋον, τουσ προςφϋρεται η δυνατϐτητα 

να αναπτϑξουν μια διαφορετικοϑ εύδουσ ςυνεργαςύα και ςχϋςη με τουσ καθηγητϋσ και τουσ 
ςυμμαθητϋσ τουσ και να ειςαχθοϑν ςτο πνεϑμα τησ υγιοϑσ διαςχολικόσ ϊμιλλασ με κϑριο 
κριτόριο την ομαδικό εργαςύα. 

Με τη ςυςτηματικό παραγωγό προφορικοϑ λϐγου, μϋςα απϐ δραςτηριϐτητεσ και 
ρητορικϊ αγωνύςματα, ϐπωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, 
προςαρμοςμϋνα ϐμωσ ςτο αναλυτικϐ πρϐγραμμα του νηπιαγωγεύου, θεωροϑμε ϐτι τα 
παιδιϊ τησ προςχολικόσ ηλικύασ θα μποροϑςαν να αποκομύςουν πολλϊ οφϋλη  ςτην 
καλλιϋργεια του λϐγου τουσ [Andrews R. (1995)]. Πιο ςυγκεκριμϋνα, να αποκτόςουν 
ευρϑτερο και πιο προςεγμϋνο λεξιλϐγιο, να  κατανοοϑν καλϑτερα τισ ϋννοιεσ, να 
αποκτόςουν μεγαλϑτερη  ευχϋρεια και ϊνεςη ενώπιον ακροατηρύου, να εκφρϊζουν με 
θϊρροσ τη γνώμη τουσ, να επικοινωνοϑν αυθϐρμητα αλλϊ και ςε πλαύςιο κανϐνων με τουσ 
ςυμμαθητϋσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ τουσ.  

Πεξηγξαθή ηεο Γηαδηθαζίαο 

 

Σο ϐλο εγχεύρημα ςτηρύχθηκε ςτο αναλυτικϐ πρϐγραμμα του Νηπιαγωγεύου [ΥΕΚ 
304/13-3-03], και ςτον τομϋα ανϊπτυξησ δραςτηριοτότων γλώςςασ. Εφαρμϐςθηκε ςε δϑο 
νηπιαγωγεύα, ϐπου φοιτοϑν μαθητϋσ διαφϐρων κοινωνικών τϊξεων με γονεύσ ποικύλων 
μορφωτικών επιπϋδων και επαγγελματικόσ απαςχϐληςησ.  

Αρχικϊ ϋγινε μια ςυγκϋντρωςη των γονϋων πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ, για να 
εξηγόςουμε ςτουσ γονεύσ τι ςκοπεϑουμε να κϊνουμε. Η ςυνϊντηςη αυτό επαναλόφθηκε ςτο 
τϋλοσ του προγρϊμματοσ, ώςτε να ςυζητόςουμε τα αποτελϋςματα.  
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Η ϐλη διαδικαςύα πϋραςε ςτα παιδιϊ ςαν ϋνα παιχνύδι. Σο ονομϊςαμε «παιχνύδι ιδεών και 
ςκϋψεων» και προτεύναμε ςτα παιδιϊ να παύξουμε. Ο ενθουςιαςμϐσ τουσ όταν πολϑ μεγϊλοσ. 
Σουσ εξηγόςαμε πωσ υπϊρχουν τϋςςερισ τρϐποι, για να λϋμε με ωραύο τρϐπο τισ ςκϋψεισ μασ 
ςτουσ ϊλλουσ, οι οπούοι ονομϊζονται «Ρητορικού Λϐγοι». ε αυτϐ το ςημεύο, να ςημειώςουμε 
ϐτι ϋγινε αναφορϊ ςτην αρχαιϐτητα. Εξηγόςαμε με απλϐ τρϐπο ποιοι όταν οι αρχαύοι 
ρότορεσ και πϐςο ςημαντικό όταν η ικανϐτητα τησ πειθοϑσ, αφοϑ ςτη δημοκρατικό Αθόνα 
ϐλοι οι πολύτεσ ϋπρεπε να ξϋρουν να  μιλοϑν ωραύα και πειςτικϊ ςτην Εκκληςύα του Δόμου.  
Σονύςαμε επύςησ ϐτι ςε αυτόν την ικανϐτητα του Λϐγου –που ςημαύνει τϐςο Ϊκφραςη ϐςο 
και Λογικό- ςτηρύχτηκε η Δημοκρατύα  που γεννόθηκε κϊτω απϐ αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ ςτη 
χώρα μασ πριν δυϐμιςι χιλιϊδεσ χρϐνια. τη ςυνϋχεια  δώςαμε ςε αυτοϑσ τουσ ρητορικοϑσ 
λϐγουσ τισ ονομαςύεσ αυθϐρμητοσ, διττϐσ, προτρεπτικϐσ και εκφραςτικό ανϊγνωςη και  
εύπαμε ςτουσ μαθητϋσ μασ πωσ θα παύξουμε με κϊθε ϋναν απϐ αυτοϑσ ξεχωριςτϊ. Επύςησ 
ςυμφωνόςαμε ςτο τϋλοσ να κϊνουμε και «αγώνεσ»,  ϐπωσ οι μεγϊλοι. 

 
 
Α. Αυθϐρμητοσ Λϐγοσ 
 
Ξεκινόςαμε απϐ τον αυθϐρμητο λϐγο, γιατύ θεωρόςαμε πωσ όταν πιο εϑκολη κατηγορύα 

για τα παιδιϊ. Σοποθετόςαμε τα παιδιϊ ςε κϑκλο, για να παρατηρόςουμε αν και πϐςο 
επηρεϊζει το ϋνα παιδύ το ϊλλο και αν χρηςιμοποιοϑν το ύδιο λεξιλϐγιο ό τα ύδια 
επιχειρόματα. 

Σα παιδιϊ τϐςο ςτισ απαντόςεισ ϐςο και ςτην επιχειρηματολογύα του αυθϐρμητου λϐγου 
απϊντηςαν και τοποθετόθηκαν βιωματικϊ, χωρύσ εξωτερικϋσ επιρροϋσ. 

Ζητόςαμε  να διαλϋξουν μϋςα απϐ ϋνα κουτύ λϋξεισ οικεύεσ και κϊθε παιδύ που όθελε να 
δοκιμϊςει, ακοϑγοντασ τη λϋξη που εύχε διαλϋξει, ϋλεγε καινοϑριεσ και με αυτϋσ ϋπλαθε και 
μια ιςτορύα. Οι λϋξεισ που επιλϋχθηκαν απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ να μπουν ςτο κουτύ όταν 
οικεύεσ ςτα παιδιϊ, ϐπωσ «θϊλαςςα», «φϊνταςμα», «δεινϐςαυροσ», «κοϑκλα», «ϊνοιξη», 
«Φριςτοϑγεννα», αλλϊ επύςησ και φρϊςεισ, ϐπωσ «αν όμουν αρχηγϐσ μιασ χώρασ», «βοόθεια 
δεν μπορώ να περπατόςω», «τι θα ρωτοϑςα τον αγαπημϋνο μου όρωα», κ.ϊ.  Κϊθε φορϊ που 
η εκπαιδευτικϐσ εκτελοϑςε τη διαδικαςύα, κατϋγραφε τισ λϋξεισ που ακοϑγονταν ςτον 
καθοριςμϋνο χρϐνο και ανακούνωνε τα αποτελϋςματα. Εύναι πολϑ χαρακτηριςτικϐ ϐτι, ϐςο 
περνοϑςε η ώρα, γινϐταν και πιο διαςκεδαςτικϐ. Ψσ παρϊδειγμα αναφϋρουμε τη λϋξη 
«διατροφό», με την οπούα τα παιδιϊ ςκϋφτηκαν και τισ λϋξεισ «ελαιϐλαδο», «βιταμύνεσ», 
«υδατϊνθρακεσ», «πρωτεϏνεσ» κ.ϊ, που τισ χρηςιμοπούηςαν και ςτον «προτρεπτικϐ» τουσ 
λϐγο προσ τουσ γονεύσ τουσ. 

 
Β. Διττϐσ Λϐγοσ 
 
τον διττϐ λϐγο κληρώςαμε λϋξεισ ϐπωσ «χϊδι», «μυςτικϊ», «ψϋματα», «φϑγε» και 

φρϊςεισ ϐπωσ «αν βρύςκαμε εκατϐ ευρώ ςτο δρϐμο, τι θα κϊναμε; », «αν ςυμβεύ κϊτι μϋςα 
ςτην τϊξη, το λϋμε ςτην κυρύα ό ϐχι;».  Φωρύςαμε τα παιδιϊ ςε δϑο ομϊδεσ και η μύα ομϊδα 
αναλϊμβανε να υποςτηρύξει το «ναι» και η ϊλλη το «ϐχι». Τπόρχε και ϋνασ κριτόσ που ςτο 
τϋλοσ ανακούνωνε την ομϊδα που προκρύθηκε. Ο κριτόσ ξεκινοϑςε με τη φρϊςη  «μετϊ απϐ 
ϐςα ϊκουςα προςεκτικϊ….» 

 
Γ. Προτρεπτικϐσ Λϐγοσ 
 
ήςον αφορϊ τον προτρεπτικϐ λϐγο, τα παιδιϊ ςε ζευγϊρια ανϋλαβαν να μασ πεύςουν για 

ϋνα ςοβαρϐ ζότημα, ανϊλογα με τη θϋςη που εύχαν για αυτϐ το ζότημα εντϐσ ςυγκεκριμϋνου 
χρϐνου. Ζητόματα που τϋθηκαν όταν αν πρϋπει «να βλϋπουμε τηλεϐραςη», «να παύζουμε 
υπολογιςτό», «να διαβϊζουμε ϋνα βιβλύο», «να πηγαύνουμε ςινεμϊ», «να κϊνουμε 
ποδόλατο», «να κολυμπϊμε», «να μιλϊμε ϐλοι την ύδια γλώςςα», «να φορϊμε παντϐφλεσ» 
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κ.ϊ. Αυτό η δραςτηριϐτητα επύςησ ενθουςύαςε τα παιδιϊ, τα οπούα προςπαθοϑςαν να 
προτρϋψουν το ακροατόριϐ τουσ με πειςτικϊ επιχειρόματα, αναλϐγωσ με το θϋμα που τουσ 
ϋτυχε. Προχωρόςαμε και λύγο παραπϊνω και ζητόςαμε να προτρϋψουν και μεγαλϑτερουσ 
πϊνω ςε κϊποια θϋματα και πιο ειδικϊ τουσ γονεύσ τουσ. 

 
Δ. Εκφραςτικό Ανϊγνωςη 
 
Σϋλοσ τουσ μιλόςαμε για την εκφραςτικό ανϊγνωςη,  αλλϊ επειδό τα παιδιϊ αυτόσ τησ 

ηλικύασ δεν ξϋρουν να διαβϊζουν, εύπαμε ϐτι θα αλλϊξουμε λύγο το παιχνύδι και θα το 
κϊνουμε εκφραςτικό αφόγηςη ό εκφραςτικό περιγραφό. Αρχικϊ τα παιδιϊ αφηγόθηκαν 
γνωςτϊ παραμϑθια για εξοικεύωςη. υνεχύςαμε με κεύμενα ό ποιόματα που ϊκουγαν και ςτη 
ςυνϋχεια τα αφηγοϑνταν. Αργϐτερα περιϋγραψαν  πύνακεσ ζωγραφικόσ -το οπούο όταν και 
το πιο δϑςκολο κομμϊτι του εγχειρόματοσ αλλϊ παρϊλληλα και γνώριμο, αφοϑ η εικαςτικό 
τϋχνη βρύςκεται ςτισ καθημερινϋσ δραςτηριϐτητεσ των παιδιών μασ- και τϋλοσ 
εμπνεϑςτηκαν απϐ  εικϐνεσ αντικειμϋνων και αφηγόθηκαν τισ δικϋσ τουσ ιςτορύεσ. 

 
ε ϐλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ γύνονταν καταγραφϋσ αντιδρϊςεων απϐ τισ 

εκπαιδευτικοϑσ. Σο εύδοσ που δυςκϐλεψε περιςςϐτερο τα παιδιϊ όταν η εκφραςτικό 
περιγραφό –ςτο πλαύςιο τησ οπούασ δημιουργόθηκε μεγϊλο ενδιαφϋρον με την πούηςη-, ενώ 
το πιο εϑκολο γι’ αυτϊ, ύςωσ επειδό λειτουργοϑςαν ομαδικϊ,  φϊνηκε να εύναι ο διττϐσ λϐγοσ. 

Με την ολοκλόρωςη των δραςτηριοτότων παρατηρόθηκε απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
εμφανόσ βελτύωςη του επιπϋδου τησ προφορικόσ ϋκφραςησ των παιδιών. 

 
Παρακϊτω παραθϋτουμε κϊποια ενδεικτικϊ παραδεύγματα απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ που 

υλοποιόςαμε, κατανεμημϋνα ςτισ αντύςτοιχεσ υποενϐτητεσ : 
 
Α. Αυθϐρμητοσ Λϐγοσ 
 
1η λϋξη : τι ςου ϋρχεται ςτο νου μϐλισ ακοϑσ τη λϋξη καλοκαύρι; 
2η λϋξη : τι ςου ϋρχεται ςτο νου μϐλισ ακοϑσ τη λϋξη ϊνοιξη; 
3η λϋξη : ποιο εύναι για ςϋνα το χρώμα τησ λϑπησ;   
4η λϋξη : ποιο εύναι για ςϋνα το χρώμα τησ χαρϊ;  
 
Β. Διττϐσ Λϐγοσ 
 
Σα παιδιϊ χωρύςτηκαν ςε δϑο ομϊδεσ, ςϑμφωνα και με την επιθυμύα τουσ αλλϊ και 

ςϑμφωνα με τη φρϊςη που τα αντιπροςώπευε. Σο ςενϊριο που εύπαμε ϐτι θα ςυμβεύ όταν: 
«Η κυρύα πρϋπει να απουςιϊςει απϐ την τϊξη για τρύα λεπτϊ. ’ αυτϐ το διϊςτημα θα γύνει 
φαςαρύα, οι μαθητϋσ θα παραβιϊςουν τουσ κανϐνεσ, θα ςηκωθοϑν απϐ τη θϋςη τουσ και 
γενικϊ θα γύνει φαςαρύα. Ο  προβληματιςμϐσ εύναι: 1. το λϋμε ςτην κυρύα ό 2. δεν το λϋμε 
ςτην κυρύα. 

 
γ. Προτρεπτικϐσ Λϐγοσ 
 
Ψσ αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ του Προτρεπτικοϑ Λϐγου, αποφαςύςαμε να 

προτρϋψουμε τουσ γονεύσ μασ για τη ςωςτό χρόςη τησ τηλεϐραςησ και του ηλεκτρονικοϑ 
υπολογιςτό. 

 
Δ. Εκφραςτικό Ανϊγνωςη 
 
την εκφραςτικό ανϊγνωςη αρχύςαμε με αφόγηςη γνωςτών παραμυθιών και αφόγηςη 

νϋων παραμυθιών με καρτϋλεσ. Ακολοϑθηςε αφόγηςη μικρών ιςτοριών που ϋφτιαξαν μϐνα 
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τουσ τα παιδιϊ απϐ παλιϊ βιβλύα που βρύςκονται ςτισ βιβλιοθόκεσ μασ. Με την τεχνικό του 
κολϊζ ϋκοψαν εικϐνεσ, τισ κϐλληςαν με τη δικό τουσ λογικό και ςτη ςυνϋχεια ϋφτιαξαν 
ιςτορύεσ τισ οπούεσ και αφηγόθηκαν. το ςημεύο αυτϐ εύχαμε και ςυνεργαςύεσ 2-3 ατϐμων. 
τη ςυνϋχεια, μϋςα απϐ αυτό τη διαδικαςύα, γνωρύςαμε και Ϊλληνεσ ποιητϋσ, ϐπωσ ο Οδ. 
Ελϑτησ και ο Κ. Π. Καβϊφησ. 

 

Απνηειέζκαηα 

 
Μετϊ το πϋρασ του προγρϊμματοσ ζητόςαμε απϐ τουσ γονεύσ να ςχολιϊςουν τα 

αποτελϋςματα μϋςα απϐ ερωτηματολϐγια. Σα ερωτηματολϐγια εύχαν δϑο μορφϋσ. την 
πρώτη μορφό τουσ ζητοϑςαμε να μασ απαντόςουν βϊςει μιασ διαβαθμιςμϋνησ κλύμακασ, για 
να εύναι μετρόςιμα τα αποτελϋςματα και να εύναι δυνατό η ςτατιςτικό επεξεργαςύα τουσ. 
τη δεϑτερη μορφό δώςαμε τη δυνατϐτητα ςτουσ γονεύσ να ςχολιϊςουν περιγρϊφοντασ. 
Ϊτςι αποκτόςαμε και μια ποιοτικό περιγραφό αυτών που παρατόρηςαν ςτο ςπύτι ωσ 
αλλαγό ςτη ςυμπεριφορϊ των παιδιών τουσ. Σα ερωτηματολϐγια περιελϊμβαναν τισ 
ακϐλουθεσ ερωτόςεισ :  

 
Μετϊ τουσ «Αγώνεσ Λϐγου», καταλϊβατε κϊποια  

 βελτύωςη ςτο λεξιλϐγιο του παιδιοϑ; 
 βελτύωςη ςτη ςχϋςη ςυνεργαςύασ του μαζύ ςασ ; 
 βελτύωςη ςτην επικοινωνύα του με ϊλλα ϊτομα ; 
 βελτύωςη ςτη δομό του λϐγου του παιδιοϑ ; 
 βελτύωςη ςτην αυτοπεπούθηςη του παιδιοϑ; 
 βελτύωςη επιχειρηματολογύασ του παιδιοϑ ; 
 βελτύωςη τησ ευαιςθηςύασ του παιδιοϑ για γραπτϊ κεύμενα και πούηςη Ελλόνων 

υγγραφϋων και Ποιητών ; 
 βελτύωςη ςτην εναςχϐληςό του παιδιοϑ με την τϋχνη ; 
 ενύςχυςη του γενικϐτερου προβληματιςμοϑ του παιδιοϑ; 
 
επύςησ οι «Αγώνεσ Λϐγου» : 
 εύναι κατϊλληλοι για παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ ; 
 εύχαν κατϊλληλη θεματολογύα ; 
 αποτελοϑν αξιολογικϐ μϋςο για την ανϊπτυξη του λϐγου ; 
 πρϋπει να ςυνεχιςτοϑν ςε επϐμενεσ τϊξεισ ; 

 
Για την επεξεργαςύα των αποτελεςμϊτων χρηςιμοποιόθηκε το περιβϊλλον WEKA 

(Waikato Environment for Knowledge Learning), το οπούο αποτελεύ ϋνα ολοκληρωμϋνο 
ςϑςτημα που αναπτϑχθηκε ςτο Πανεπιςτόμιο Waikato τησ Νϋα Ζηλανδύασ. κοπϐσ των 
ανθρώπων που ανϋπτυξαν το λογιςμικϐ όταν ο προςδιοριςμϐσ των πληροφοριών απϐ την 
επεξεργαςύα διαφϐρων ςτοιχεύων που μποροϑν να ςυγκεντρωθοϑν απϐ κϊποια 
δραςτηριϐτητα. Σο λογιςμικϐ αποτελεύ μια πολϑ καλό εφαρμογό εξϐρυξησ γνώςησ (data 
mining). Περιλαμβϊνει διϊφορα εργαλεύα, ϐπωσ η προεπεξεργαςύα ςτοιχεύων, η ταξινϐμηςη, 
η ομαδοπούηςη, η οπιςθοδρϐμηςη, η απεικϐνιςη και η επιλογό χαρακτηριςτικών 
γνωριςμϊτων. Για τισ εκτιμόςεισ του το λογιςμικϐ χρηςιμοποιεύ τη διαδικαςύα του training 
set, δηλαδό μιασ ομϊδα δεδομϋνων η οπούα μπορεύ να εκπαιδευτεύ, με ςκοπϐ να επιτελϋςει 
μηχανικό μϊθηςη και τελικϊ να παραγϊγει χρόςιμεσ πληροφορύεσ. Σο WEKA εύναι 
πρϐργαμμα ανοιχτοϑ λογιςμικοϑ και επομϋνωσ εύναι ελεϑθερο ςτη χρόςη, κϊτω απϐ την 
ϊδεια GNU/GPL. 

 
Η διαβαθμιςμϋνη κλύμακα των ερωτημϊτων που απευθϑνθηκαν ςτουσ γονεύσ όταν απϐ 1 

(καθϐλου) ϋωσ 5 (πϊρα πολϑ). Με βϊςη λοιπϐν τη διαβαθμιςμϋνη κλύμακα, τα 
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αποτελϋςματα περιγρϊφονται εν ςυντομύα ςτα παρακϊτω διαγρϊμματα. το ςχόμα 1 τα 
αποτελϋςματα εύναι με βϊςη το φϑλλο του γονϋα (με κϐκκινο οι ϊνδρεσ και με μπλε οι 
γυναύκεσ). Επομϋνωσ βλϋπουμε πώσ απϊντηςαν ςε κϊθε ερώτηςη τα διαφορετικϊ φϑλλα 
γονϋων και με ποια διαβϊθμιςη. Για παρϊδειγμα, ςτο ερώτημα: «Μετϊ τουσ Αγώνεσ 
καταλϊβατε κϊποια βελτύωςη ςτο λεξιλϐγιο», απϊντηςαν 14 ϊτομα με 4 και 40 με 5.  Οι 
περιςςϐτεροι ϊντρεσ βαθμολϐγηςαν με 5, ενώ οι γυναύκεσ εύχαν περύπου ιςοψηφύα ςτο 4 και 
5. 

 

 

χόμα 1. Αποτελϋςματα με βϊςη το φϑλλο του Γονϋα 

 
το ςχόμα 2 τα αποτελϋςματα εύναι με βϊςη την ηλικύα του γονϋα (με κϐκκινο ηλικύεσ 40-

49 και με μπλε οι ηλικύεσ 30-39). Ϊτςι, βλϋπουμε πώσ απϊντηςαν ςε κϊθε ερώτηςη και με 
ποια διαβϊθμιςη οι διαφορετικϋσ ηλικύεσ γονϋων. Για παρϊδειγμα, ςτην ερώτηςη «Μετϊ 
τουσ Αγώνεσ καταλϊβατε κϊποια βελτύωςη ςτη δομό του λϐγου», ϐλεσ οι ηλικύεσ 40-49 
(κϐκκινο) βαθμολϐγηςαν με 5. 

 

 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              212 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

χόμα 2. Αποτελϋςματα με βϊςη την ηλικύα του Γονϋα 

 
το ςχόμα 3 τα αποτελϋςματα εύναι με βϊςη τη μϐρφωςη του γονϋα (με κϐκκινο 

μϐρφωςη Γυμνϊςιο-Λϑκειο και με μπλε μϐρφωςη ΑΕΙ-ΣΕΙ). Εδώ παρατηροϑμε μια 
ενδιαφϋρουςα ιςορροπύα ςτισ απαντόςεισ ανεξαρτότωσ μϐρφωςησ. 

 

 

χόμα 3. Αποτελϋςματα με βϊςη τη μϐρφωςη του Γονϋα 

πκπεξάζκαηα θαη Μειινληηθή Δξγαζία 

 
Η εφαρμογό αλλϊ και τα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ ϊφηςαν τϐςο ςε εμϊσ ϐςο και 

ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ των ςχολικών μονϊδων που ενεπλϊκηςαν αλλϊ και ςτουσ γονεύσ των 
παιδιών ϊριςτεσ εντυπώςεισ. ήπωσ το ϋχουμε αναφϋρει όδη, τα παιδιϊ διαςκϋδαςαν πϊρα 
πολϑ και η ςυμμετοχό τουσ υπόρξε εντυπωςιακό. Ϊτςι τα αποτελϋςματα όταν πολϑ θετικϊ 
για ϐλουσ. 

Παρατηρώντασ τα διαγρϊμματα, διαπιςτώνουμε ϐτι οι γονεύσ ϋμειναν ευχαριςτημϋνοι 
απϐ την απϐδοςη του προγρϊμματοσ και επιθυμοϑν τη ςυνϋχειϊ του. Επύςησ διαπύςτωςαν 
ϐτι τα παιδιϊ τουσ βελτύωςαν το λϐγο τουσ και την επιχειρηματολογύα τουσ. Επύςησ 
διϋκριναν ϐτι τα παιδιϊ τουσ ϋγιναν πιο επικοινωνιακϊ, αποκτώντασ ευχϋρεια λϐγου και 
επιπλϋον παρατόρηςαν βελτύωςη ςτην επαφό τουσ με την τϋχνη.    

Απϐ την πλευρϊ του εκπαιδευτικοϑ και ϋτςι ϐπωσ το βιώςαμε εμεύσ μϋςα ςτην τϊξη, 
μποροϑμε με βεβαιϐτητα να ποϑμε ϐτι ακϐμη και οι πιο διςτακτικού μαθητϋσ ςυμμετεύχαν με 
πολλό διϊθεςη. Κατϊ ϋνα μϋροσ, ςε αυτϐ ςυνϋβαλε και το ανταγωνιςτικϐ ςτοιχεύο των 
δραςτηριοτότων. Η αύςθηςη που εύχαν τα παιδιϊ, ϐτι και αυτϊ κρύνουν ό ςυμβουλεϑουν, 
ϐπωσ οι μεγϊλοι, ςυνϋβαλε ςτην επιτυχύα των δρϊςεων. Ανϋπτυξαν ιςχυρϐ αύςθημα 
ομαδικϐτητασ και πειθϊρχηςαν ςτουσ κανϐνεσ του παιχνιδιοϑ πολϑ γρόγορα (οργϊνωςη 
ςυμπεριφορϊσ). Επύςησ εύχαν την ευκαιρύα να ανταλλϊξουν απϐψεισ και να 
προβληματιςτοϑν, ϊκουγαν πολϑ προςεκτικϊ το ςυνομιλητό τουσ και βελτύωςαν τισ ςχϋςεισ 
τουσ μεταξϑ τουσ (κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ).  Μαθητϋσ που δεν εύχαν ςυνόθωσ μεγϊλη 
ςυμμετοχό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, μϋςα απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ ϋγιναν 
«ορατού» και εντϊχθηκαν ςτην ομϊδα ωσ ιςϐτιμα μϋλη. Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ το ϋνα απϐ 
τα ςχολεύα ϋχει τμόμα ϋνταξησ και πωσ δϑο απϐ τουσ μαθητϋσ του αντιμετωπύζουν 
περιςςϐτερα προβλόματα δομόσ του λϐγου. Διαπιςτώθηκε απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐτι το 
πρϐγραμμα ωφϋληςε πολϑ τουσ μαθητϋσ αυτοϑσ. 
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Απϐ την εμπειρύα που αποκτόςαμε μϋςα απϐ τη διαδικαςύα αυτό διαπιςτώςαμε ϐτι ςε 
ϐ,τι αφορϊ το κομμϊτι τησ ϋκφραςησ, οι ρητορικού λϐγοι ςτο νηπιαγωγεύο μποροϑν να 
αποτελϋςουν εργαλεύο δουλειϊσ  για την καλλιϋργεια  του προφορικοϑ λϐγου (ανϊπτυξη 
λεξιλογύου, δομό, ευχϋρεια ςτη διατϑπωςη). Επύςησ μπορεύ να αποτελϋςει πηγό ϋμπνευςησ 
για τουσ εκπαιδευτικοϑσ και ςημαντικϐ βιωματικϐ τρϐπο προςϋγγιςησ των παιδιών και τησ 
ψυχολογύασ τουσ. Εξϊλλου δεν ϋχουμε τη δυνατϐτητα ςυχνϊ να ακοϑμε τα παιδιϊ να 
τοποθετοϑνται για τϋτοιου εύδουσ θϋματα. Θα μποροϑςαμε ϊνετα να χαρακτηρύςουμε τισ 
δρϊςεισ που αναπτϑξαμε ωσ πολϑ καινοτϐμεσ ςτο πλαύςιο τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ.  

Σα παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ μετϋφεραν τα βιώματα τουσ, τισ εμπειρύεσ τουσ ςτα ςπύτια 
τουσ και τεκμηρύωςαν τισ απϐψεισ τουσ, ςϑμφωνα με τον τρϐπο που ϋμαθαν ςτην ομϊδα τησ 
τϊξησ. Ψσ εκπαιδευτικού εύμαςτε ικανοποιημϋνοι, αφοϑ απϐ τη μεριϊ των γονιών 
ςχολιϊςτηκε θετικϊ το γεγονϐσ ϐτι το παιδύ τουσ τελευταύα παρουςύαςε πρϐοδο ςτο λϐγο 
του και επύςησ ϐτι εκδόλωςε μύα βελτιωμϋνη επιχειρηματολογύα ςε θϋματα που δεν το 
περύμεναν. 

Επύςησ παρατηρόςαμε πωσ τα παιδιϊ ωρύμαςαν και πλϋον ςτο παιχνύδι τουσ 
αντιδροϑςαν πιο διαλογικϊ και εξϋφραζαν τισ απϐψεισ τουσ με μεγαλϑτερη αυτοπεπούθηςη. 
Επύςησ η ανταλλαγό απϐψεων αναβϊθμιςε ποιοτικϊ τισ ςχϋςεισ τουσ.  

Προτεύνεται επανϊληψη καθώσ και ςυνϋχεια του προγρϊμματοσ ςτη βαθμύδα του 
Δημοτικοϑ χολεύου. 
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mariasofianidou68@hotmail.com 

Πεξίιεςε 

Η εκπαιδευτικϐσ οφιανύδου Μαρύα, η οπούα ϋχει την οργανικό τησ θϋςη ςτο 
Νηπιαγωγεύο Γεφυρουδύου ερρών (τα τελευταύα πϋντε χρϐνια), πρϐτεινε ςτουσ 
γονεύσ την υλοπούηςη ενϐσ καινοτϐμου εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ. ε ςυνδυαςμϐ 
με την ευτυχό ςυγκυρύα απϐ ςχετικό ενημϋρωςη τησ ςτην ηλεκτρονικό 
αλληλογραφύα του νηπιαγωγεύου, απϐ την Επιςτημονικό Ϊνωςη για την Προώθηςη 
τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) Λϊριςασ, δϐθηκε το ϋναυςμα για την 
πραγματοπούηςη αυτόσ τησ καινοτϐμου δρϊςησ. Ορμώμενη απϐ την προϒπϊρχουςα 
θετικό ςχϋςη με τουσ γονεύσ και τουσ φορεύσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ, προχώρηςε 
ςτην οργϊνωςη και ςτην εκτϋλεςη αυτόσ τησ δρϊςησ. την προςπϊθεια τησ αυτό 
βρόκε την κατϊλληλη εθελοντικό ανταπϐκριςη απϐ τρεισ μητϋρεσ του νηπιαγωγεύου 
που αποτϋλεςαν τον πυρόνα τησ εκτελεςτικόσ ομϊδασ, καθώσ και απϐ την ολομϋλεια 
των υπϐλοιπων οχτώ γονϋων, οι οπούοι ςυμμετεύχαν ςτην πραγματοπούηςη του 
εγχειρόματοσ. Η κϑρια βιβλιογραφικό πηγό, ςτην οπούα ςτηρύχθηκε η τετραμελόσ 
ομϊδα, αποτϋλεςε το Δ.ΕΠ.Π.. (Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο Προγραμμϊτων 
πουδών για το Νηπιαγωγεύο). 
 

Λϋξεισ κλειδιϊ: υνεργαςύα Οικογϋνειασ – χολεύου, Παραμϑθι, Παιχνύδι 

Δηζαγσγή 

Η εργαςύα αυτό πραγματεϑεται την ςυνεργαςύα οικογϋνειασ – ςχολεύου και το ϊνοιγμα 
του νηπιαγωγεύου μϋςα απϐ καινοτϐμεσ εκπαιδευτικϋσ και ψυχαγωγικϋσ δρϊςεισ ςτην 
ευρϑτερη κοινωνύα. 
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την πρώτη ενϐτητα, «Παραμϑθι και Παιχνύδι», παρουςιϊζονται θεωρητικϋσ απϐψεισ 
ςχετικϊ με την θετικό επύδραςη τουσ, ςτην ομαλό και ολϐπλευρη ανϊπτυξη του παιδιοϑ. 

την επϐμενη ενϐτητα, «χϋςεισ Οικογϋνειασ – χολεύου», αναφϋρεται ο καθοριςτικϐσ 
ρϐλοσ τησ ςυνεργαςύασ των δϑο αυτών παραγϐντων ςτην καθολικό εξϋλιξη του παιδιοϑ. 

την ςυνϋχεια, παρατύθεται ο γενικϐσ ςκοπϐσ τησ δρϊςησ, ςε ςυνϊρτηςη με το ςχεδιαςμϐ 
και την μεθοδολογύα του προγρϊμματοσ. 

Σϋλοσ, αναπτϑςςονται τα ςυμπερϊςματα τα οπούα προϋκυψαν αναφορικϊ με τουσ 
ςτϐχουσ που τϋθηκαν κατϊ τον αρχικϐ ςχεδιαςμϐ, καθώσ και καταγρϊφεται η βιβλιογραφύα 
που χρηςιμοποιόθηκε για την παροϑςα εργαςύα. 

Παξακχζη θαη Παηρλίδη 

Σο παραμϑθι και το παιχνύδι εύναι δϑο ϋννοιεσ αναμφιςβότητα ςτενϊ ςυνυφαςμϋνεσ με 
την παιδικό ηλικύα. Σο παραμϑθι, το παιχνύδι και το παιδύ κινοϑνται ανϊμεςα ςτο 
πραγματικϐ και το φανταςτικϐ (Αναγνωςτϐπουλοσ, 2001). 

Η δημιουργύα των παραμυθιών αποτελοϑςε μϋςο διαπαιδαγώγηςησ του παιδιοϑ ώςτε να 
ενςτερνιςτεύ τισ ηθικϋσ αξύεσ τησ κοινωνύασ μϋςα απϐ ςυμβολιςμοϑσ και ηθικϊ διδϊγματα.  

Σο παιδύ  αφουγκρϊζεται τον εαυτϐ του, τον κϐςμο και ςιγϊ-ςιγϊ δομεύ την 
προςωπικϐτητα του. Αναπτϑςςει μια ςτερεό ςχϋςη με το γραπτϐ λϐγο καθώσ οικειοποιεύται 
εικϐνεσ, λϋξεισ και όρωεσ, ϐπωσ ακριβώσ αιςθϊνεται οικεύα και με τα παιχνύδια του. Ψσ 
αποτϋλεςμα αυτοϑ καλλιεργεύται ςτο παιδύ η δημιουργικό ςκϋψη, η κριτικό ικανϐτητα, η 
φανταςύα και του ανούγεται η μαγικό πϑλη τησ ϋκφραςησ. Με αυτϐν τον τρϐπο μπορεύ να 
ςυγκινηθεύ, να ανακαλϑψει, να επινοόςει, να γελϊςει, να ανακουφιςτεύ, να απελευθερωθεύ 
μϋςα απϐ φανταςτικϋσ καταςτϊςεισ, να παύξει και να γνωρύςει νϋουσ δρϐμουσ προςϋγγιςησ 
για θϋματα που το αφοροϑν.  

Εφϐςον το περιεχϐμενο τουσ ϋχει γύνει κατϊ ϋνα μϋροσ οικεύο απϐ την παιδικό φανταςύα, 
μπορεύ να περϊςει ςτο παιχνύδι ρϐλων. ϑμφωνα με ϋρευνεσ μεγϊλων θεωρητικών τησ 
ψυχολογύασ (Freud, Piaget, Erikson), το παιδύ μϋςα απϐ το παιχνύδι εκφρϊζει ϋμμεςα ό 
ςυμβολικϊ προςωπικϋσ ανηςυχύεσ, φϐβουσ, επιθυμύεσ υποτϊςςοντασ καθετύ που απαςχολεύ 
την παιδικό ψυχό του, ςτη γενικϐτερη ανϊπτυξό του και κυρύωσ ςτισ διαπροςωπικϋσ του 
ςχϋςεισ.  

Οι ςϑγχρονεσ ψυχολογικϋσ ϋρευνεσ εξετϊζουν το παιχνύδι, ςτα πλαύςια τησ ανϊπτυξησ και 
τησ λειτουργύασ των ανώτερων νοητικών διαδικαςιών που διαμορφώνονται κοινωνικϊ και 
μεταδύδονται πολιτιςμικϊ. Η θεωρύα του Vygotsky (1996) διαφοροποιεύται ωσ προσ την 
οριοθϋτηςη του ρϐλου του ενηλύκου ςτο παιχνύδι. Ειςϊγει την ϋννοια τησ ζώνησ τησ 
επικεύμενησ ανϊπτυξησ για να δηλώςει το διϊςτημα ανϊμεςα ςτο πραγματικϐ αναπτυξιακϐ 
επύπεδο του παιδιοϑ και το δυνητικϐ επύπεδο ανϊπτυξησ, ςτο οπούο το παιδύ μπορεύ να 
φτϊςει με τη βοόθεια και την αλληλεπύδραςη πιο ικανών ό πιο ϋμπειρων ατϐμων. Ο ρϐλοσ 
του ενηλύκου ό του πιο ϋμπειρου ςυνομόλικου διαμορφώνεται ς’ αυτϐν τον υποςτηρικτό, 
του βοηθοϑ, του ςυντονιςτό τησ δραςτηριϐτητασ, προκειμϋνου τα παιδιϊ να κατανοόςουν 
και να νοηματοδοτόςουν τισ εμπειρύεσ τουσ ς’ ϋνα κοινϐ πολιτιςμικϐ πλαύςιο (Αυγητύδου, 
2001). 

Παρϐμοια, μ’ αυτό του Vygotsky εύναι και η θϋςη του Jerome Bruner για το ρϐλο του 
ενηλύκου ςτην αναπτυξιακό πορεύα του παιδιοϑ, με την ϋννοια τησ ςκαλωςιϊσ. Οι Wood et al. 
περιγρϊφουν αυτό τη μϋθοδο ωσ τη διαδικαςύα ςτην οπούα οι ενόλικεσ βοηθοϑν τουσ 
μαθητϋσ να επικεντρωθοϑν ςτα ςτοιχεύα τησ δραςτηριϐτητασ που δε θα μποροϑςαν να 
ανακαλϑψουν χωρύσ βοόθεια. Ψςτϐςο, θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι ο Bruner (2006b) 
επιςημαύνει την παιγνιώδη πλευρϊ τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ διϐτι ϋτςι τα παιδιϊ 
αιςθϊνονται ελεϑθερα να κϊνουν λϊθη και εμπλϋκονται ενεργϊ ςτην προβληματικό 
κατϊςταςη (Θεοδϐτου, 2012). 

Η ςυμμετοχό των ενηλύκων ςτο παιχνύδι μπορεύ να υποςτηριχθεύ μϐνο ς’ ϋνα πλαύςιο 
παραδοχόσ των δυνατοτότων των παιδιών να παρϊγουν μια ςυνεκτικό δομό ςτο παιχνύδι 
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τουσ, η οπούα επιτρϋπει ςτουσ ςυμπαύχτεσ να μοιρϊζονται τη γνώςη και να επικοινωνοϑν 
μεταξϑ τουσ (Αυγητύδου, 2001). 

Πολλού παιδαγωγού υποςτηρύζουν ϐτι οριςμϋνα παιδιϊ μπορεύ και να μην ϋχουν 
αναπτυγμϋνεσ δεξιϐτητεσ να εγκαινιϊςουν ό να διατηρόςουν ϋνα παιχνύδι ό να 
περιορύζονται ςτη μετακύνηςη τουσ απϐ παιχνύδι ςε παιχνύδι, χωρύσ να ϋχουν τη δυνατϐτητα 
δημιουργύασ και φανταςύασ. Η ϊποψη ϐτι η ςυμμετοχό του ενηλύκου καταςτρατηγεύ το 
παιχνύδι ωσ μια ευχϊριςτη δραςτηριϐτητα και το μετατρϋπει ςε καθοδηγοϑμενη εμπειρύα 
αμφιςβητεύται. 

 Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, διερευνϊται ϋνασ περιςςϐτερο δομημϋνοσ τρϐποσ παιχνιδιοϑ με τη 
ςυμμετοχό των ενηλύκων, προκειμϋνου να αναπτυχθεύ ϋνα πιο ςϑνθετο παιχνύδι καθώσ και 
το εϑροσ των πρωτοβουλιών και των δραςτηριοτότων των παιδιών, με αποτϋλεςμα να 
εξαςφαλύζεται παρϊλληλα και η κατϊκτηςη μαθηςιακών εκπαιδευτικών ςτϐχων μϋςα απ’ 
αυτϐ. Διαφοροποιεύται μ’ αυτϐν τον τρϐπο ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ ωσ ςυμπαύχτη, 
παρατηρητό και ςυντονιςτό του παιχνιδιοϑ. 

ϑμφωνα με νϋεσ ϋρευνεσ, η ςυςτημικό θεώρηςη για τη ςχϋςη ςχολεύου – οικογϋνειασ 
εύναι καινοϑρια και αντανακλϊ τισ ςϑγχρονεσ απϐψεισ για την ανθρώπινη ανϊπτυξη. Η 
οικογϋνεια και το ςχολεύο εύναι ςυςτατικϊ του ευρϑτερου ϐλου ςυςτόματοσ και αυτϐ 
ςυνεπϊγεται πωσ η αλληλεπύδραςη και η ςυνεργαςύα τουσ εύναι αναγκαύα και δεν μπορεύ να 
αποφευχθεύ (Κακοκϋφαλου & Υωκϊ, 2015). 

Σο μοντϋλο των επικαλυπτϐμενων ςφαιρών επιρροόσ τησ Epstein ϋχει ςαφό ςυςτημικϐ 
προςανατολιςμϐ και διευρϑνει το ςχόμα τησ ςυνεργαςύασ ςχολεύου – οικογϋνειασ, 
αναγνωρύζοντασ το ρϐλο τησ κοινϐτητασ. Ειδικϐτερα υποςτηρύζει ϐτι οι μαθητϋσ μαθαύνουν 
και εξελύςςονται μϋςα ςε τρύα ευρϑτερα πλαύςια (οικογϋνεια, ςχολεύο, κοινϐτητα) τα οπούα 
χρειϊζεται να ςυνυπϊρχουν λειτουργικϊ. Οι τρεισ ςφαύρεσ πληςιϊζουν ό απομακρϑνονται 
ανϊλογα με την ηλικύα του παιδιοϑ, την ςτϊςη των εκπαιδευτικών και το βαθμϐ 
ευαιςθητοπούηςησ τησ κοινϐτητασ ςε θϋματα γονεώκόσ εμπλοκόσ ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα (Κακοκϋφαλου & Υωκϊ, 2015). 

Εκεύ που υπϊρχει απϐλυτη αναγνώριςη τησ ςπουδαιϐτητασ ςυνεργαςύασ των τριών 
αυτών παραγϐντων, εύναι ςτην παιδαγωγικό προςϋγγιςη του Ρϋτζιο Εμύλια για την 
προςχολικό εκπαύδευςη (Κακοκϋφαλου & Υωκϊ, 2015). Θεωρεύται παγκοςμύωσ ϋνα απϐ τα 
καλϑτερα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα ςτον κϐςμο, καθώσ προςϋλκυςε τον εκπαιδευτικϐ 
κϐςμο να ϋρθει ςε επαφό με την διαθεματικϐτητα και  την μϋθοδο Project (ο τρϐποσ  τησ  
οµαδικόσ διδαςκαλύασ  ςτην  οπούα  ςυµµετϋχουν  αποφαςιςτικϊ  ϐλοι  και  η  ύδια  η  
διδαςκαλύα  διαµορφώνεται  και  διεξϊγεται  απϐ  ϐλουσ  ϐςουσ  ςυµµετϋχουν). ε αυτόν την 
προςϋγγιςη, τα παιδιϊ μαζύ με τον παιδαγωγϐ μαθαύνουν να ςυλλϋγουν, να ταξινομοϑν, να 
επεξεργϊζονται πληροφορύεσ και να χρηςιμοποιοϑν τισ γνώςεισ που όδη ϋχουν για να 
επιλϑουν προβληματιςμοϑσ  που τα ύδια θϋτουν, αναπτϑςςοντασ ϋννοιεσ και δεξιϐτητεσ  απϐ 
ϐλα τα γνωςτικϊ αντικεύμενα (Ξενϊκη, 2013). Μια απϐ τισ βαςικϋσ αρχϋσ του Ρϋτζιο Εμύλια, 
εύναι η δημιουργύα ςχϋςεων με τουσ γονεύσ, οι οπούοι εύναι ελεϑθεροι να ςυμμετϋχουν ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα με ϐποιο τρϐπο γύνεται καθώσ αποτελοϑν ουςιαςτικϐ μϋροσ αυτόσ 
τησ μακρϐχρονησ ςχϋςησ (Κακοκϋφαλου & Υωκϊ, 2015). 

υμπεραύνουμε, λοιπϐν, ϐτι ο ρϐλοσ των ενηλύκων, εύναι πολϑ ςημαντικϐσ για τον 
μικρϐκοςμο του παιδιοϑ. Η οικογϋνεια και το ςχολεύο, για το παιδύ που βρύςκεται ςτην 
προςχολικό ηλικύα, αποτελοϑν τουσ δϑο καθοριςτικοϑσ παρϊγοντεσ που αλληλεπιδροϑν και 
ςυντελοϑν ςτην διαμϐρφωςη τησ προςωπικϐτητασ του.  
 

ρέζεηο Οηθνγέλεηαο – ρνιείνπ 

Οι γονεύσ, για τα παιδιϊ, αποτελοϑν τα πιο ςημαντικϊ πρϐςωπα ςτον κϐςμο που τα 
περιβϊλλει και φυςικϊ εύναι οι πρώτοι τουσ δϊςκαλοι. Εύναι αυτού που γνωρύζουν καλϑτερα 
απϐ τον καθϋνα, τα ςτοιχεύα του χαρακτόρα και τησ προςωπικϐτητασ του παιδιοϑ τουσ, 
ξϋρουν τισ ςυνόθειεσ και τισ εμπειρύεσ που βιώνουν εντϐσ ό εκτϐσ ςπιτιοϑ. 
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Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, το ςχολεύο εύναι ο θεςμϐσ που καλεύται να ανταπεξϋλθει ςτισ 
εκϊςτοτε κοινωνικϋσ απαιτόςεισ και δομϋσ, με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να ςυμβϊλλει ςτη 
ςυνολικό ανϊπτυξη των παιδιών, ςτην κοινωνικοπούηςη τουσ, ςτην προώθηςη του 
εγγραμματιςμοϑ και κατ’ επϋκταςη τησ ςχολικόσ επιτυχύασ τουσ. Αυτϐν το ρϐλο τον 
επωμύζονται οι εκπαιδευτικού οι οπούοι προκειμϋνου να προτρϋψουν τα παιδιϊ ςτη «δια βύου 
μϊθηςη», διαμορφώνουν ϋναν ελκυςτικϐ μαθηςιακϐ περιβϊλλον που θα παρακινεύ το κϊθε 
παιδύ να ςυμμετϋχει ςτο ςχεδιαςμϐ τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ, να αντλεύ ευχαρύςτηςη απϐ 
τη ςυμμετοχό του ςτισ δραςτηριϐτητεσ που αναπτϑςςονται, να επιλϑει αυτϐβουλα τα 
προβλόματα που παρουςιϊζονται. 

“Ϋδη τον 18ο αιώνα ο Schleiermarcher”, ϐπωσ αναφϋρει η  Καςτανύδου (2004), “εύχε 
επιςημαύνει την ςημαςύα τησ αγωγόσ μϋςα απϐ τουσ δϑο βαςικοϑσ κοινωνικοϑσ θεςμοϑσ: 
την οικογϋνεια και το ςχολεύο. Θεωροϑςε τα βαςικό φροντύδα τησ οικογϋνειασ εύναι η 
διαμϐρφωςη τησ ηθικόσ ςτο παιδύ, ενώ του ςχολεύου η μϊθηςη και η απϐκτηςη δεξιοτότων 
μϋςω ςκϐπιμων και ςυνειδητών ενεργειών. Ρϐλοσ τησ αγωγόσ θα πρϋπει να εύναι αφενϐσ να 
καταςτόςει τον ϊνθρωπο ικανϐ να υπηρετόςει την κοινωνύα και αφετϋρου να τον οδηγόςει 
ςτην ολϐπλευρη ανϊπτυξη και εξϋλιξη του και κατ’ επϋκταςη ςτην εξϋλιξη τησ ύδιασ τησ 
κοινωνύασ” (ς.77).  

Σο ελληνικϐ κρϊτοσ, αντιλαμβανϐμενο, το ςημαντικϐ ρϐλο του νϋου ςχολεύου, ςτη 
ςϑγχρονη μεταβιομηχανικό κοινωνύα, ςυντϊςςει το νϋο Δ.Ε.Π.Π.. (Διαθεματικϐ Ενιαύο 
Πλαύςιο Προγραμμϊτων πουδών, 2001), ϐπου και επιςημαύνει “την ανϊγκη να 
λαμβϊνονται υπϐψη η ατομικϐτητα του κϊθε παιδιοϑ, τα ενδιαφϋροντα και οι ανϊγκεσ του, 
οι κοινωνικϋσ αξύεσ και τα προώϐντα του πολιτιςμοϑ μασ, οι προςδοκύεσ των γονϋων, η 
ανϊγκη να αποκτόςουν τα παιδιϊ τα απαραύτητα εφϐδια, ώςτε να μπορϋςουν να ζόςουν 
δημιουργικϊ και ευτυχιςμϋνα ςτην κοινωνύα” (ς.4307). 

Οι Δαφϋρμου κ.α. (2007) υποςτηρύζουν την ϊποψη αυτό, μϋςα ςτον Οδηγϐ τησ 
Νηπιαγωγοϑ (2007), δηλώνοντασ ϐτι, “για να δημιουργόςουν ϋνα τϋτοιο κλύμα οι 
εκπαιδευτικού, επιδιώκουν να καταςτόςουν τουσ γονεύσ ςυμμϋτοχουσ ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα, ενημερώνοντασ τουσ ςυςτηματικϊ με πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ τρϐπουσ, για 
το πρϐγραμμα που ακολουθεύται, για τουσ ςτϐχουσ που θϋτουν, για τισ δραςτηριϐτητεσ που 
αναπτϑςςονται και για τη βοόθεια που θα όθελαν απϐ εκεύνουσ, προτρϋποντασ τουσ να 
διατυπώνουν ερωτόςεισ και να αναφϋρονται ςτουσ προβληματιςμοϑσ και ςτισ προςδοκύεσ 
τουσ”(ς.49). 

ήλοι οι εμπλεκϐμενοι φορεύσ που ϋχουν ςχϋςη με το ςχολεύο, ανθρώπινοι και υλικού 
παρϊγοντεσ, «αναγκϊζονται», να αναπτϑξουν κϊποια ςχϋςη ςυνεργαςύασ, για να 
υλοποιοϑνται αποτελεςματικϊ οι ςτϐχοι κϊθε τϑπου ςχολεύου. Η Γκουρκοϑτα (2004) 
υποςτόριζε ϐτι “ ο ϐροσ «αποτελεςματικϐτητα», ϋχει ςαφό αναφορϊ ςε καρποϑσ που 
προκϑπτουν απϐ την ςυνεργαςύα πολλών παραγϐντων, ϐπωσ η νομοθεςύα, η διοικητικό 
ερμηνεύα και εφαρμογό, τα προγρϊμματα και τα βιβλύα (περιεχϐμενο), ο χώροσ, η οικονομύα 
και τϋλοσ, ο εμψυχωτόσ και ανατροφοδϐτησ, ο εκπαιδευτικϐσ” (ς.41). Η διαρκόσ δυναμικό 
αλληλεπύδραςη των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των γονιών, μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνα 
κοινωνικϊ δεδομϋνα, καθορύζει και το αποτϋλεςμα τησ τελικόσ – ποιοτικόσ ό μη, εικϐνασ του 
ςχολεύου. Οι εκπαιδευτικού αγωνιοϑν και προςπαθοϑν να εντϊξουν τα παιδιϊ ςτο 
μικρϐκοςμο τησ γνώςησ, των δεξιοτότων και των ςτϊςεων τησ ζωόσ. τον Οδηγϐ τησ 
Νηπιαγωγοϑ των Δαφϋρμου κ.α. (2007) καταγρϊφεται χαρακτηριςτικϊ ϐτι, “ϐταν τα παιδιϊ 
αντιλαμβϊνονται ϐτι το ςχολεύο και το ςπύτι ςυνεργϊζονται αρμονικϊ, νιώθουν πιο αςφαλό, 
καθώσ και οι δϑο κϐςμοι τουσ ενώνονται” (ς.49). 

Επιπλϋον, η Γκουρκοϑτα (2004) εκφρϊζει την ϊποψη ϐτι, “ϐλεσ οι προςπϊθειεσ που 
καταβϊλλονται απϐ την πλευρϊ των εκπαιδευτικών να οικοδομηθοϑν ςχϋςεισ εμπιςτοςϑνησ 
και αρμονύασ με την οικογϋνεια ςε μια κοινό πορεύα ικανοπούηςησ των δικαιωμϊτων του 
παιδιοϑ, αλλϊ και μιασ ςϑνθεςησ ςυμφερϐντων ϐλων των προςώπων γϑρω απϐ το παιδύ, 
απαιτοϑν ϋναν ετόςιο ςχολικϐ προγραμματιςμϐ” (ς.38).  
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Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι για την ανϊπτυξη μιασ διαρκοϑσ αρμονικόσ ςυνεργαςύασ με τουσ 
γονεύσ, απαραύτητη εύναι η ςυςτηματικό επικοινωνύα μαζύ τουσ, η οπούα μπορεύ να 
εξαςφαλιςτεύ μϋςα απϐ διϊφορεσ πρακτικϋσ (προγραμματιςμϋνεσ ςυναντόςεισ, ολιγϐλεπτεσ 
ςυζητόςεισ με τουσ γονεύσ, τηλεφωνικό επικοινωνύα και ςυμμετοχό των γονϋων ςε 
εθελοντικϋσ δρϊςεισ). 

υνεπώσ, βϊςει ϐλων των παραπϊνω πρακτικών που εφαρμϐςτηκαν καθ’ϐλη την 
διϊρκεια του ςχολικοϑ ϋτουσ, η ςυγκεκριμϋνη ομϊδα ςχεδύαςε, οργϊνωςε, υλοπούηςε  και 
αξιολϐγηςε το ςχϋδιο εργαςύασ, με τύτλο: “Σο κουκύ και το ρεβϑθι βγόκαν απϐ το παραμϑθι, 
πόραν την Πινακωτό και ϋςτηςαν τρανό γιορτό”. 

 
 

Γενικϐσ ςκοπϐσ δρϊςησ 

«Η ςυνεργαςύα των γονιών με τουσ εκπαιδευτικοϑσ, η αλληλεπύδραςη των παιδιών 
μεταξϑ τουσ, και γενικϊ το ϊνοιγμα του νηπιαγωγεύου ςτην ευρϑτερη κοινωνύα».  

ρεδηαζκόο θαη κεζνδνινγία πξνγξάκκαηνο 

Η νηπιαγωγϐσ με αφετηρύα τη δικό τησ αγϊπη για το παραμϑθι και γνωρύζοντασ τισ 
ελϊχιςτεσ ευκαιρύεσ των παιδιών να απολαϑςουν δημιουργικϋσ δρϊςεισ ςτη μικρό 
επαρχιακό τουσ κοινωνύα, ϋθεςε ςτουσ γονεύσ (ςτην προγραμματιςμϋνη ανοιξιϊτικη 
ςυνϊντηςη μαζύ τουσ ςτισ 30/3/15) την αρχικό τησ ιδϋα, για αφόγηςη παραμυθιών και 
παραδοςιακϊ παιχνύδια. 

Σο θετικϐ κλύμα που εύχε δημιουργηθεύ μεταξϑ ϐλων των εμπλεκομϋνων (παιδιών, 
νηπιαγωγοϑ, γονιών, παραγϐντων τησ τοπικόσ κοινωνύασ) ςτϊθηκε το καλϑτερο ϋναυςμα 
ώςτε η δρϊςη να υλοποιηθεύ και να ςτεγαςτεύ ςτον χώρο του πολιτιςτικοϑ ςυλλϐγου.  

την πρώτη γενικό ςυνϊντηςη με ϐλουσ τουσ γονεύσ αποφαςύςτηκε μϋςα απϐ διϊλογο 
και ανταλλαγό απϐψεων, η δρϊςη να γύνεται μια φορϊ  την εβδομϊδα και να περιλαμβϊνει 
αφόγηςη παραμυθιών και ομαδικϊ παιχνύδια. Εκτϐσ απϐ την αρχικό ςυνϊντηςη 
πραγματοποιόθηκαν δυο ακϐμα ςυναντόςεισ με το ςϑνολο των γονιών. 

Για το ςυντονιςμϐ τησ δρϊςησ ςχηματύςτηκε μια ομϊδα, αποτελοϑμενη απϐ την 
νηπιαγωγϐ και τρεισ μητϋρεσ. Πραγματοποιόθηκαν τϋςςερισ ςυναντόςεισ για τον ςχεδιαςμϐ 
τησ δρϊςησ και την ςυγγραφό τησ παροϑςασ εργαςύασ.  

την πρώτη ςυνϊντηςη τησ δρϊςησ, η νηπιαγωγϐσ εμψϑχωςε τουσ γονεύσ 
αναλαμβϊνοντασ την υλοπούηςη (λϐγω εμπειρύασ απϐ προηγοϑμενεσ παρϐμοιεσ δρϊςεισ 
ϐπου όταν υπεϑθυνη) με τη βοόθεια μιασ μητϋρασ εκπαιδευτικοϑ. τισ επϐμενεσ 
ςυναντόςεισ (πϋντε ςτο ςϑνολο) που πραγματοποιόθηκαν με τα παιδιϊ, ανϋλαβαν οι ύδιοι οι 
γονεύσ ενεργϐ δρϊςη με προςωπικό αφόγηςη παραμυθιών, εμπλοκό ςτα ομαδικϊ παιχνύδια 
κα. Σο υλικϐ που χρηςιμοποιόθηκε όταν απϐ το Νηπιαγωγεύο αλλϊ και απϐ τουσ γονεύσ 
(επϋλεξαν μϑθουσ απϐ προςωπικϋσ μνόμεσ, παραδοςιακϊ παιχνύδια του τϐπου τουσ κα). 

 
 
Για να γύνει πιο κατανοητϐσ ο ςχεδιαςμϐσ τησ δρϊςησ αποτυπώθηκε απϐ την 

εκπαιδευτικϐ ςτο  ιςτϐγραμμα 1 
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Ιςτϐγραμμα 1.  χεδιαςμϐσ δρϊςεων 

 
 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο ηέζεθαλ ζηφρνη πνπ αθνξνχζαλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο 

 Γλώςςα 
τϐχοσ:  

 Να εξοικειωθοϑν με εκφϊνςεισ τησ γλώςςασ, να μϊθουν αινύγματα, παροιμύεσ και 
ρύμεσ 

Δρϊςεισ:  
 Μϑθοσ: “Σο αλϊτι και η φακό” 
 Λαχνύςματα, γλωςςοδϋτεσ και παροιμύεσ του τϐπου μασ 

 

 Μαθηματικϊ 
τϐχοσ: 

 Μϋςα απϐ βιωματικϋσ καταςτϊςεισ να επεκτεύνουν τισ πρώτεσ μαθηματικϋσ 
γνώςεισ τουσ και να εφαρμϐςουν οικεύεσ μαθηματικϋσ δομϋσ ςε νϋεσ καταςτϊςεισ 

Δρϊςεισ:  
 Παιχνύδι:  
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 “Αλεποϑ, αλεποϑ τι ώρα εύναι;” (αρύθμηςη, αντιςτούχηςη αριθμοϑ – βόματοσ) 
 “Αγαλματϊκια” (Προςανατολιςμϐσ ςτον χώρο)   

 

 

 Εικαςτικϊ – Μουςικό – Θεατρικό Αγωγό 
τϐχοσ: 

 Να αναπτϑςςουν ενδιαφϋρον για την καλλιτεχνικό δημιουργύα 
 Να χρηςιμοποιοϑν την τϋχνη (εικαςτικϊ, μουςικό) ςε ςυνδυαςμϐ με ϊλλεσ 

δραςτηριϐτητεσ του προγρϊμματοσ 
 Να αναπτϑςςουν την φανταςύα τουσ, να εκτονωθοϑν και να απελευθερωθοϑν μϋςα 

απϐ την δραματοπούηςη, το χορϐ και το τραγοϑδι 
 Δρϊςεισ:  
 Φειροτεχνύα: Ομαδικϐ κολϊζ με διϊφορα υλικϊ 
 Δραματοπούηςη: “Αλεποϑδεσ και κοτοπουλϊκια”  
 Παραδοςιακϊ τραγοϑδια τοπικϊ και απϐ διϊφορα μϋρη τησ Ελλϊδασ 

 
 

 Μελϋτη Περιβϊλλοντοσ 
τϐχοσ: 

 Να εξαςφαλιςτεύ η ενεργητικό ςυμμετοχό γονϋων και ϐλων των παιδιών, ϐπωσ π.χ. 
διαφορετικών ηλικιών, αφοϑ ςτο πρϐγραμμα ςυμμετεύχαν και παιδιϊ του χωριοϑ 
μεγαλϑτερησ ηλικύασ και παιδιϊ με κινητικϊ προβλόματα 

 Να καλλιεργόςουν τισ ικανϐτητεσ τουσ για παρατόρηςη, ϋρευνα και κατανϐηςη του 
παρελθϐντοσ 

 Να ϋρθουν ςε επαφό με το ευρϑτερο πολιτιςτικϐ περιβϊλλον απϐ μικρό ηλικύα και 
να μπορϋςουν να εκφραςτοϑν δημιουργικϊ με αφορμό το πολιτιςτικϐ (π.χ. όθη και 
ϋθιμα  του τϐπου) μασ παρελθϐν, ώςτε να αποκτόςουν θετικό ςτϊςη και να γύνουν 
οι ςυνεχιςτϋσ τησ παρϊδοςησ 

 Να εμπλουτύςουν τισ γνώςεισ τουσ, να ανακαλϑψουν και να μϊθουν με βϊςη τα 
δικϊ τουσ ενδιαφϋροντα 

 Να μϊθουν να ςυνεργϊζονται, να εντοπύζουν τισ ομοιϐτητεσ και τισ διαφορϋσ τουσ 
με τουσ ϊλλουσ, να τισ ςϋβονται, να υπακοϑουν ςε κανϐνεσ και να αλληλεπιδροϑν 
ςτο ϊμεςο ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον 

 Να βελτιωθοϑν οι ςχϋςεισ ςχολεύου – οικογϋνειασ με την ενεργό εμπλοκό των δϑο 
παραγϐντων για την υλοπούηςη πολιτιςτικών δρϊςεων, με απώτερο ςτϐχο το 
ϊνοιγμα του νηπιαγωγεύου ςτην ευρϑτερη κοινωνύα 

 Δρϊςεισ:  
 Επύςκεψη ςε λαογραφικϐ – ιςτορικϐ μουςεύο τησ ευρϑτερησ περιοχόσ (μουςεύο 

Σςαρτζύδη) 
 Επύςκεψη ςτο μουςεύο τησ Αμφύπολησ 
 Κλεύςιμο ςχολικοϑ ϋτουσ με ανοιχτό καλοκαιρινό γιορτό, ςτην οπούα ςυμμετϋχουν 

και γονεύσ 

 

 Υυςικό Αγωγό 
τϐχοσ: 

 Να ςυμμετϋχουν ςε διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ και παιχνύδια, με ςκοπϐ να προαχθεύ 
η ολικό κινητικϐτητα των παιδιών 

 Δρϊςεισ:  
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 Παραδοςιακού χορού 
 Παραδοςιακϊ παιχνύδια: “Σο μαντηλϊκι”,  “Περνϊ, περνϊ η μϋλιςςα” 

 

πκπεξάζκαηα 

Για να εκτιμηθεύ η αποτελεςματικϐτητα τησ εκπαιδευτικόσ μασ πρακτικόσ, κρύθηκε 
απαραύτητο απϐ την ομϊδα να προχωρόςει ςτην αξιολϐγηςη τησ δρϊςησ. ϑμφωνα με τον 
Δ.Ε.Π.Π.. (2001) “Οι ϊξονεσ και τα κριτόρια τησ αξιολϐγηςησ προκϑπτουν απϐ τουσ ςτϐχουσ 
που αρχικϊ τϋθηκαν και απϐ τον βαθμϐ επύτευξη τουσ”. (ς.4366 ). 

Ψσ προσ τουσ ϊξονεσ αξιολϐγηςησ η ομϊδα παρατόρηςε πωσ επιτεϑχθηκαν οι 
ψυχοκινητικϋσ δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ, η ποιϐτητα τησ εργαςύασ όταν πολϑ 
ικανοποιητικό καθώσ και η παρουςύαςη του προγρϊμματοσ. Σα ςυμπερϊςματα αυτϊ 
προκϑπτουν απϐ τον ενθουςιαςμϐ και την ενεργό ςυμμετοχό γονϋων και παιδιών. Θα 
πρϋπει ϐμωσ να επιςημανθεύ πωσ κατϊ την διϊρκεια τησ πρώτησ ςυνϊντηςησ οι γονεύσ όταν 
επιφυλακτικού και διςτακτικού. 

Ψσ προσ τα κριτόρια η ομϊδα κατϋληξε ςτα εξόσ ςυμπερϊςματα: 
 Οι ςτϐχοι επιτεϑχθηκαν ςτο μϋγιςτο βαθμϐ, αφοϑ αποκτόθηκαν νϋεσ γνώςεισ και 

δεξιϐτητεσ, τα παιδιϊ και οι γονεύσ αλληλεπύδραςαν μεταξϑ τουσ, διαμορφώθηκε κοινϐσ 
κώδικασ αξιών, ςτϊςεων και ςυμπεριφορών, των μαθητών απϋναντι ςτον εαυτϐ τουσ, ςτην 
ομϊδα και το περιβϊλλον. 

 Ακολουθόθηκε η μεθοδολογύα που εύχε ορύςει αρχικϊ η ομϊδα των τεςςϊρων και 
ϋπειτα ϋγινε αποδεκτό και απϐ την υπϐλοιπη ομϊδα γονϋων. 

 Σο θϋμα λϐγω τησ πρωτοτυπύασ του, παρϋςυρε μικροϑσ και μεγϊλουσ, ενδοςχολικοϑσ 
και εξωςχολικοϑσ. 

 Σο πλόθοσ, η ετερογϋνεια και η ποιϐτητα των πηγών που επιλϋχθηκαν 
ανταποκρινϐταν ςτον ςτϐχο των καινοτϐμων δρϊςεων, που εφαρμϐςτηκαν για πρώτη 
φορϊ ςτην τοπικό κοινωνύα. 

 Η δρϊςη προςεγγύςτηκε διαθεματικϊ αγγύζοντασ ϐλουσ τουσ τομεύσ και κατ’ 
επϋκταςη τουσ ςτϐχουσ του Δ.Ε.Π.Π.. 

την τελευταύα ςυνϊντηςη με τουσ γονεύσ προςπαθόςαμε να αξιολογόςουμε την ϐλη 
δρϊςη που ξεκύνηςε δειλϊ μϋςα ςε μια μικρό τοπικό κοινωνύα αλλϊ με το ντϑμα του 
ενθουςιαςμοϑ και τησ ςυλλογικϐτητασ, αφόνοντασ ςε ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ την 
λαχτϊρα να επαναληφθεύ την επϐμενη χρονιϊ. 

Σα παιδιϊ ωφελόθηκαν πολϑπλευρα μϋςα απϐ την διεξαγωγό του προγρϊμματοσ, ςε 
τϋτοιο βαθμϐ που αναζητοϑςαν την επανϊληψη των παιχνιδιών και ςτο ςχολεύο τουσ. 
Επιπλϋον, οι γονεύσ  παρϐλο που ςτισ προπαραςκευαςτικϋσ ςυναντόςεισ όταν διςτακτικού 
ςτην πορεύα ενςτερνύςτηκαν τον αυθορμητιςμϐ και τον ενθουςιαςμϐ των παιδιών τουσ. 
Μϋςα απϐ τισ δρϊςεισ αυτϋσ, οι γονεύσ όρθαν ςε επαφό με τη φιλοςοφύα του εκπαιδευτικοϑ 
προγρϊμματοσ του νηπιαγωγεύου, ώςτε να εύναι ςυμμϋτοχοι και αρωγού ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα. Η εκπαιδευτικϐσ τησ απϐ την πλευρϊ τησ, ειςϋπραξε την θετικό ενϋργεια και την 
ςυμπαρϊςταςη ϐλων των εμπλεκομϋνων ςε αυτϐ το εγχεύρημα, που όταν το «ϊνοιγμα» του 
νηπιαγωγεύου ςτην ευρϑτερη κοινωνύα. 

Οι γονεύσ απϐ «επιςκϋπτεσ του φρϊχτη του ςχολεύου» θα πρϋπει να μεταβληθοϑν ςε 
ενεργϊ πρϐςωπα τησ ςχολικόσ ζωόσ, η οπούα απϐ αυτόν την ςυνεργαςύα γύνεται δυναμικό 
και πολυδιϊςτατη. Εύναι ανϊγκη λοιπϐν να γκρεμιςτοϑν οι τούχοι του παραδοςιακοϑ 
ςχολεύου και να μπει λύγο φωσ απϐ την καθημερινϐτητα τησ ζωόσ (Θεοδώρου, 2004). 

 
 

“Εύπαμε πολλϊ και ςώνει, ασ λαλόςει κι ϊλλο αηδϐνι.” 
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Όηαλ ε ηερλνινγία ζπλαξπάδεη ηνπο κηθξνχο καζεηέο! 
 

Ληφβαο Γεκήηξηνο  

Τπεχζπλνο ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ Λάξηζαο, Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Λάξηζαο,  

liovasjim@yahoo.gr 

  

Αξγπξνχιε ηπιηαλή  

Πξντζηακέλε 37νπ Νεπηαγσγείνπ Λάξηζαο, Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Λάξηζαο,  

sargyrouli@sch.gr 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή παξέκβαζε θαη ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία 

Πιεξνθνξηθήο πνπ πινπνηήζεθε απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

(ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ) Λάξηζαο ζην 37
ν
 Νεπηαγσγείν Λάξηζαο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

Νεπηαγσγνχ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ  ελ ιφγσ δηδαζθαιία νξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηεο Πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Νέν ρνιείν - ρνιείν 21
νπ

 αηψλα  ζην ζπγθεθξηκέλν λεπηαγσγείν θαηά ηα 

έηε 2011-2014, θαη ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα κε κεγάιε απήρεζε ζηα παηδηά. Ζ 

δηδαθηηθή παξέκβαζε αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή θαη πεξηεθηηθή παξνπζίαζε ηεο Μαζεζηαθήο Πεξηνρήο 

ησλ Σ.Π.Δ ζην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε νκαιή εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ, θαζψο επίζεο θαη ε πξψηε ηνπο επαθή κε 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο θαη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

 Λέμεηο θιεηδηά: Πιεξνθνξηθή, Νεπηαγσγείν, Τιηθφ, Λνγηζκηθφ. 

Δηζαγσγή 

Ζ εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Νεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά κε 

ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν ην 2003. Χο 

ζθνπφο απηήο ηεο εηζαγσγήο νξίδεηαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε  

απιέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ε  πξψηε ηνπο επαθή κε ηηο ρξήζεηο ηνπ, 

σο επνπηηθφ κέζν θαη σο εξγαιείν αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο. 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζεγγίζνπλ βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζηή, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο θαη λα «παίμνπλ 

κε αζθάιεηα» ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, αλαγλσξίδνληαο ηνλ ππνινγηζηή ζαλ 

έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ άλζξσπν (Γ.Δ.Π.Π. – Α.Π. Νεπηαγσγείνπ, 2003). 

ηε ζπλέρεηα, εηζάγεηαη ν φξνο ηνπ «ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ» κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα 

παηδηά έξρνληαη ζε γλσξηκία κε πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη –θπξίσο- ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ράξε ζηνλ νπνίν θαιιηεξγνχλ ηε ζθέςε, αλαπηχζζνπλ επηθνηλσλία θαη  

πξνάγνπλ αιιειεπίδξαζε. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, φπσο θάζε άιιν εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αλαπηπμηαθά θαηάιιεινπο ηξφπνπο γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά λα βηψζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο. (Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, 

2008). 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε Μαζεζηαθή Πεξηνρή ησλ Σ.Π.Δ δίδεηαη θαηά ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέν ρνιείν - ρνιείν 21νπ αηψλα» θαζψο αλαδεηθλχεηαη 

ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Σα παηδηά κέζα απφ ηελ αζθαιή  

ρξήζε ηνπο αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη. 
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Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζχκθσλα κε ηηο 

εμήο αξρέο: Οη Σ.Π.Δ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηηο άιιεο καζεζηαθέο πεξηνρέο θαη ε 

ρξήζε ηνπο ζην λεπηαγσγείν δελ είλαη απηνζθνπφο (Κφκεο, 2007∙ Νηθνινπνχινπ, 2008). 

πγθεθξηκέλα νη Σ.Π.Δ νξίδνληαη σο κηα απφ ηηο νθηψ καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, εθηφο 

ησλ καζεηψλ, θαη νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη γχξσ απφ ηηο εμήο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 

 Γλσξίδσ ηηο Σ.Π.Δ & δεκηνπξγψ. 

 Δπηθνηλσλψ θαη ζπλεξγάδνκαη κε ηηο Σ.Π.Δ. 

 Γηεξεπλψ, πεηξακαηίδνκαη, αλαθαιχπησ & ιχλσ πξνβιήκαηα κε ηηο  Σ.Π.Δ. 

 Οη Σ.Π.Δ. ζηελ θνηλσλία & ηνλ πνιηηηζκφ. 

(Π.. Νεπηαγσγείνπ,   2
ν
 Μέξνο, 2011).  

Αθφξκεζε δξαζηεξηφηεηαο 

χκθσλα κε έξεπλα δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

ζην λεπηαγσγείν (Εαξάλεο & Οηθνλνκίδεο, 2006) πνιινί εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ αδπλακία θαη 

ακεραλία ελζσκάησζεο ησλ Σ.Π.Δ ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, αλάινγα κε ηηο γλψζεηο ηνπο 

πνπ ζεσξήζεθαλ αλεπαξθείο, ηδηαίηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο.  

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε άιιεο έξεπλεο νη λεπηαγσγνί αλαγλσξίδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή πνιιέο 

δπλαηφηεηεο θάηη πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε φηη «ν ππνινγηζηήο κπνξεί 

λα ηα θάλεη φια» (Ράπηεο & Ράπηε, 2002). 

Με ηελ «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ Σ.Π.Δ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε » ηνπ 

ΔΠΑ (2001 - 2013) πινπνηήζεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο Α‘ θαη Β‘ Δπηπέδνπ ζηηο Σ.Π.Δ. ίγνπξα,  νη βαζηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ θαιχθζεθαλ, σζηφζν νη ζρνιηθέο αίζνπζεο δελ έρνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ νξγάλσζε κηαο ηθαλήο γσληάο ππνινγηζηή. 

Με αθνξκή ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ λεπηαγσγείνπ σο πηινηηθφ θαηά ηα έηε 2011-13 ε 

εθπαηδεπηηθφο (θάηνρνο Πηζηνπνίεζεο Δπηπέδνπ Α΄) ζέιεζε λα κπήζεη ηα παηδηά ζηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή, φκσο ν κνλαδηθφο ππνινγηζηήο ήηαλ απηφο ηνπ γξαθείνπ. Γηα ην ιφγν απηφ θη αθνχ 

ηα παηδηά εθδήισζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα πξνρσξήζνπλ ζε γλσξηκία κε ηηο Σ.Π.Δ, απνθάζηζε 

καδί κε ηνπο καζεηέο ηεο, λα πξνζθαιέζεη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ 

Σερλνινγηψλ (ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ) Λάξηζαο -θαη παηέξα καζήηξηαο ζην Νεπηαγσγείν- λα ηνπο 

επηζθεθζεί θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία (Εικόνα 1), ζρεηηθά κε ηνλ 

ππνινγηζηή, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε γηα παηδηά λεπηαγσγείνπ, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε γνλείο αιιά θαη ηεο παξνπζίαο εηδηθψλ επηζηεκψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 
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Δηθφλα 1: Ζ πξφζθιεζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ 

Ζ ππνδεηγκαηηθή απηή δηδαζθαιία επαλαιήθζεθε θαη ηηο επφκελεο ηξείο ρξνληέο κε κεγάιε 

απήρεζε ζηα παηδηά, ζπκπεξηιακβάλνληαο παιηέο θαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Παξάιιεια, ε λεπηαγσγφο παξαθνινχζεζε καζήκαηα Δπηκφξθσζεο Δπηπέδνπ Β΄, ην 

λεπηαγσγείν εμνπιίζηεθε κε ππνινγηζηή ζηελ θεληξηθή αίζνπζα εθδειψζεσλ (δξάζε 

πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχζε ζην ζρνιηθφ ρψξν) θαη δεκηνπξγήζεθε γσληά 

ππνινγηζηή εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Μεζνδνινγηθφ πιαίζην  

Ζ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηηο Σ.Π.Δ νξγαλψζεθε απφ ηε λεπηαγσγφ έηζη ψζηε λα 

εθηειεζζεί δηαζεκαηηθά, (κε επέθηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε κηθξφ project ηηο εκέξεο πξηλ θαη κεηά 

ηελ ππνδεηγκαηηθή  δηδαζθαιία) πξνζβιέπνληαο ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο (Γθιηάνπ, 

2005). Με δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο επηδηψρζεθε ε ζχλδεζε αξθεηψλ -θαηά ην δπλαηφ- 

καζεζηαθψλ πεξηνρψλ, έηζη ψζηε ε κάζεζε λα αθνξά πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, πνπ 

πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπλ ηνπο κηθξνχο καζεηέο. (Μαηζαγγνχξαο, 2002). 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή εθηειέζζεθε σο απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν 

(ηερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε ) θαη σο κέζν (εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ) γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ -νινθιεξσκέλε ή νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε- (ΥΡ.Ε.Ρ.Κ / Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2008). 

Υξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλα ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, φπνπ ε κάζεζε κε 

νκάδεο εξγαζίαο δελ αλαθέξεηαη ζε απιέο ζπλαζξνίζεηο καζεηψλ θαζηζκέλσλ γχξσ απφ έλα 

ηξαπέδη νη νπνίνη εξγάδνληαη θπξίσο αηνκηθά, αιιά ζε ζρεκαηηζκφ νκάδσλ ζην πιαίζην ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζεζηαθνχ ζηφρνπ (Καλάθεο, 2001 

& Μπηξκπίιε, 2005). 

Οη καζεηέο απνηέιεζαλ ζην ζχλνιφ ηνπο κηα δπλακηθή νκάδα πνπ ζπκκεηείρε εθθξάδνληαο ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ είρε ν θαζέλαο (Νηνιηνπνχινπ, 2004). Ζ νκάδα ησλ καζεηψλ 

αζρνιήζεθε κε ην ρεηξηζκφ ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ ινγηζκηθψλ πνπ εθηειέζζεθαλ αηνκηθά, έλαο 

- έλαο καζεηήο, θαζψο δελ ήηαλ δπλαηφ λα θάλνπλ φινη καδί ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο, απνηέιεζε ε βησκαηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο ηνπ ππνινγηζηή, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε φια ηα παηδηά θάζηζαλ κπξνζηά ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη δνχιεςαλ αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηεο νκάδαο. 
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θνπφο, ζηφρνη δηδαζθαιίαο 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, ε ςεθηαθή ηθαλφηεηα γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε εληάζζεηαη ζηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη απαζρφιεζε. 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ, επνκέλσο, ε πεξηεθηηθή παξνπζίαζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Μαζεζηαθήο Πεξηνρήο ησλ Σ.Π.Δ ζην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη 

ε νκαιή εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ, 

θαηά ηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. 

Αλαιπηηθά, νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ: 

 ε γλσξηκία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηηο Σ.Π.Δ γεληθφηεξα. 

 ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ε δεκηνπξγία θαη ε έθθξαζε ησλ παηδηψλ. 

 ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Σ.Π.Δ ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ηάμε. 

 ε ρξήζε ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα αλαθάιπςε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ιήςε απφθαζεο. 

 ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ 

 ε εκπινθή ηνπ ππνινγηζηή ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Γξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο 

Πνιχ πξηλ ηελ δξάζε ηεο ππνδεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο ε λεπηαγσγφο δηάβαζε ζηα παηδηά έλα 

παξακχζη γηα ηνλ ππνινγηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο παξνπζίαζε ηε γσληά ππνινγηζηή (ζηελ 

θνηλφρξεζηε  αίζνπζα εθδειψζεσλ). Έθαλε καδί ηνπο κηα πξψηε γλσξηκία κε ηα κέξε ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ηε ρξήζε ηνπο. Σα παηδηά έγξαςαλ ην φλνκά ηνπο, αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο, 

δσγξάθηζαλ, άθνπζαλ ηξαγνχδηα θη είδαλ εθπαηδεπηηθά βίληεν. Ζ λεπηαγσγφο δηαπίζησζε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη κε 

πνιιή ραξά ηνπο πξφηεηλε λα θαιέζνπλ ζηελ ηάμε ηνλ παηέξα κηαο ζπκκαζήηξηάο ηνπο -πνπ είλαη 

θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο- γηα λα γλσξίζνπλ, κε ηε βνήζεηά ηνπ, πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. 

Σα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ θη ακέζσο εηνίκαζαλ κηα πξφζθιεζε πνπ ηε ζηείιαλε ζηνλ 

Τπεχζπλν ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ) Λάξηζαο. Ζ 

πξφζθιεζή ηνπο έγηλε απνδεθηή θη αθνινχζεζε ε ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

1ε Γξαζηεξηόηεηα: ηήζηκν γσληάο ππνινγηζηή 
Ο δηδάζθσλ καδί κε ηε λεπηαγσγφ έζηεζαλ κέζα ζηελ ηάμε κηα κηθξή γσληά ππνινγηζηή. 

Πάλσ ζε ηξαπέδη ηνπ λεπηαγσγείνπ ηνπνζεηήζεθαλ έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο (laptop), κηα 

θεληξηθή κνλάδα (ζηαζεξφο ππνινγηζηήο), ερεία, κηθξφθσλν, θάκεξα θη έλαο πξνηδέθηνξαο. 

Δπίζεο θαιχθζεθε κε άζπξν χθαζκα ε επηθάλεηα ελφο κεγάινπ πίλαθα ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο 

αίζνπζαο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο πίλαθαο πξνβνιήο. 

Ζ γσληά ζηήζεθε ζηελ παξενχια (ηφπνο ζπγθέληξσζεο ησλ παηδηψλ), νπφηε ηα παηδηά θάζηζαλ 

φπσο ζπλήζσο, ρσξίο λα αιιάμεη θάηη ζηε ξνπηίλα ηεο δηδαζθαιίαο (Δηθφλα 2).  
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Δηθφλα 2: Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο 

2ε Γξαζηεξηόηεηα: Πξνβνιή παξνπζίαζεο - Γλσξηκία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα κέξε 

ηνπ  
Ο δηδάζθσλ πξφβαιε δηαθάλεηεο κε ηνλ πξνηδέθηνξα. Σα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ 

ζηελ πξψηε δηαθάλεηα ηελ πξφζθιεζε πνπ είραλ θάλεη θη απηφ ηα ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα! 

ηε ζπλέρεηα πξνρψξεζαλ κέζσ ησλ εηθφλσλ ζε γλσξηκία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα κέξε ηνπ. 

Δίδαλ εηθφλεο κε laptop θαη ζηαζεξνχο ππνινγηζηέο. Αλαγλψξηζαλ ηελ νζφλε, ην πιεθηξνιφγην, 

ηα ερεία, ηελ θάκεξα, ηελ θεληξηθή κνλάδα θαη ηνλ εθηππσηή. 

Δίδαλ πσο κπνξνχλ λα γξάςνπλ θείκελν ζηνλ ππνινγηζηή, λα δνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

θσηνγξαθίεο, λα βηληενζθνπήζνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο θάκεξαο, λα αθνχζνπλ ηξαγνχδηα αιιά θαη 

λα ερνγξαθήζνπλ έλα δηθφ ηνπο ηξαγνχδη. Σνπο δφζεθε, επηπιένλ, ε δπλαηφηεηα λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη λα εμνηθεησζνχλ κε γισζζηθέο & καζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο (Παπαλδξένπ & Βειινπνχινπ, 2000). 

3ε Γξαζηεξηόηεηα: Βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη ρξήζε 

απηνύ. 
  

Ο δηδάζθσλ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζέηνληαο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εθκαηεχζεη ην γεγνλφο πσο ππάξρνπλ δπν είδε ππνινγηζηψλ, νη ζηαζεξνί θαη νη θνξεηνί (laptop). 

Άλνημε ηελ θεληξηθή κνλάδα ελφο ζηαζεξνχ ππνινγηζηή, επηζεκαίλνληαο πσο -γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο- κφλν νη ηερληθνί Ζ/Τ επηηξέπεηαη θάλνπλ θάηη ηέηνην, θη έδεημε ην εζσηεξηθφ ηνπ. Σα 

παηδηά είδαλ πσο κέζα ππήξραλ θάπνηα εμαξηήκαηα θαη θαιψδηα. Δπίζεο άλνημε θαη έδεημε ην 

εζσηεξηθφ ελφο laptop, αθαηξψληαο ην πιεθηξνιφγην θαη ηα πιαζηηθά κέξε. Ζ ελέξγεηα απηή 

ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ηα παηδηά, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ελεξγά βιέπνληαο θάηη πνπ ηνπο ήηαλ 

άγλσζην. Γηαηχπσζαλ ηελ έθπιεμή ηνπο γηα φζα είδαλ, εμέθξαζαλ ηηο εληππψζεηο ηνπο θαη 

αηζζάλζεθαλ αζθαιείο θαζψο δελ ππήξρε πηα θαλέλα κπζηήξην γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

Μπνξνχζαλ ηψξα ηνλ νηθεηνπνηεζνχλ επθνιφηεξα! 

ηε ζπλέρεηα, ν δηδάζθσλ πξνέηξεςε ηνπο καζεηέο λα νλνκάζνπλ ηα κέξε ηνπ ππνινγηζηή, 

επηδεηθλχνληάο ηνπο ην πιεθηξνιφγην, ηα ερεία, ην κηθξφθσλν, ην πνληίθη, ηελ θάκεξα θαη ηνλ 
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πξνβνιέα πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζην ηξαπέδη. Παξάιιεια ζπδήηεζε καδί ηνπο γηα ηε 

ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Κάιεζε ηα παηδηά λα έξζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιεθηξνιφγην θαη λ‘ αλαδεηήζνπλ ηα 

γξάκκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην φλνκά ηνπο θαη λα ηα πιεθηξνινγήζνπλ. Ρσηήζεθαλ κε πνην 

κεράλεκα εθηππψλνληαη ηα θείκελα πνπ γξάθνπκε θη εθείλα απάληεζαλ πσο απηφ γίλεηαη κε ηνλ 

εθηππσηή. 

ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά άλνημαλ αξρεία κε θσηνγξαθίεο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θάκεξαο, 

έβγαιαλ ηε δηθή ηνπο νκαδηθή θσηνγξαθία θαη βηληενζθφπεζαλ θάπνηα ραξνχκελα ζηηγκηφηππα. 

Έλα παηδί θξαηψληαο ην κηθξφθσλν θηλήζεθε θπθιηθά θαη ζπλέβαιε ζηελ ερνγξάθεζε 

ηξαγνπδηνχ πνπ ηξαγνχδεζαλ ηα παηδηά. Κάπνην άιιν παηδί κεηαθίλεζε ηνλ πξνβνιέα, θαη κε ηελ 

πξνηξνπή ηνπ δηδάζθνληα κεηαθηλήζεθε ε εηθφλα πξνβνιήο ζηνπο γχξσ ηνίρνπο θαη ζην ηαβάλη, 

πξάγκα πνπ κάγεςε ηνπο κηθξνχο καζεηέο. Έηζη, ηα παηδηά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζπλέβαιιαλ ζε δξάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνλ αλαγλψξηζαλ σο κέζν 

πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

Έγηλαλ, επίζεο, ζπζηάζεηο ζηα παηδηά, λα είλαη πξνζεθηηθά ζηε ρξήζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία.  

4ε Γξαζηεξηόηεηα: Δκπινθή ησλ παηδηώλ ζε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ 
ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε επίδεημε θαη ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

«Μαζαίλσ ηε Γιψζζα κνπ – Ο Φνπληνχιεο», «Γιψζζα Α΄-Β‘ Γεκνηηθνχ», θαη «Μαζεκαηηθά 

Α΄-Β‘ Γεκνηηθνχ». Σα παηδηά ιεηηνχξγεζαλ ζαλ κηα νκάδα πνπ ζπδεηνχζε θη απνθάζηδε. Σν παηδί 

πνπ θάζε θνξά ρεηξηδφηαλ ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή ιεηηνπξγνχζε ζαλ εθηειεζηήο ηεο άπνςεο 

ηνπ ζπλφινπ. Με ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ φια ηα παηδηά πέξαζαλ ζηαδηαθά απφ ηνλ 

ππνινγηζηή θαη –ζπλδπάδνληαο ην παηρλίδη κε ηε γλψζε- έκαζαλ ηα γξάκκαηα, ηνπο αξηζκνχο, 

έπαημαλ κε ηε καγηθή γξακκνχια, ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα θαη ην Λχθν, έθαλαλ καζεκαηηθέο 

πξάμεηο θαη κεηξήζεηο, αλαγλψξηζαλ ήρνπο θαη βξήθαλ θξπκκέλα αληηθείκελα. 

5ε Γξαζηεξηόηεηα: πκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζε ηειεδηάζθεςε κε παηδηά άιινπ 

λεπηαγσγείνπ. 
Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά ην ξφιν ηνπ ππνινγηζηή σο επηθνηλσληαθφ κέζν 

ζεσξήζεθε πσο απνηέιεζε ε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε κηα ηειεδηάζθεςε κε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ Skype, θαη λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηα παηδηά ελφο άιινπ λεπηαγσγείνπ ηεο πεξηνρήο ησλ 

Αζελψλ. Ζ ηειεδηάζθεςε πξνγξακκαηίζηεθε απφ ηε λεπηαγσγφ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ άιινπ λεπηαγσγείνπ (Δηθ. 3). 

 

Δηθφλα 3:  ηηγκηφηππν απφ ηελ ζπλάληεζε γηα ηελ ηειεδηάζθεςε 
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Σα παηδηά θάζηζαλ κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θάκεξαο ραηξέηεζαλ 

(δπν – δπν) ηα παηδηά ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ λεπηαγσγείνπ. Παξάιιεια, νη ππφινηπνη καζεηέο κέζσ 

ηνπ πξνβνιέα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο ζπλνκηιίαο απηήο ζηνλ κεγάιν 

πίλαθα φπνπ πξνβάιινληαλ πάλσ ζην ιεπθφ παλί. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή ηξάβεμε ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο θαη ηα γέκηζε ελζνπζηαζκφ, αλάινγν κε απηφλ πνπ αηζζάλζεθαλ θη απφιαπζαλ απφ απηή ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηδαζθαιία.  

Αμηνιφγεζε δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία εθπιήξσζε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηνλ νπνίν 

νξγαλψζεθε. Πξαγκαηνπνίεζε ηελ νκαιή εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ην πιηθφ θαη ην 

ινγηζκηθφ ησλ Ζ/Τ. 

Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα αλαθάιπςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ε θαηαλφεζε ηνπ ξφιν ηνπ ππνινγηζηή σο επηθνηλσληαθφ κέζν θαη ε ζχλδεζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ κε πνιιέο καζεζηαθέο πεξηνρέο, ζπλέβαιε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ελψ παξάιιεια εμαζθάιηζε ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ κε ηνπο Ζ/Τ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο.  
ην απνηέιεζκα απηφ ζπληέιεζε, θπζηθά, ε άξηηα ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ δξάζεσλ θαζψο θαη ε εκπινθή ησλ παηδηψλ  -πξηλ, αιιά θαη 

κεηά ηε δηδαζθαιία-  ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ππνινγηζηή, φπσο ε αλάγλσζε παξακπζηνχ 

θαη ε θαηαζθεπή ηεο πξφζθιεζεο αξρηθά, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ηεο  ρεηξνηερλίαο «ε 

Κνκπηνπηεξνχια» πνπ έγηλε ιίγν κεηά, ζην ηέινο ηεο εκέξαο. Σα παηδηά δσγξάθηζαλ κε ην δηθφ 

ηνπο ηξφπν κηα νζφλε ππνινγηζηή, κε ην πιεθηξνιφγηφ ηεο θη απφ θάησ θφιιεζαλ μπιάθη (Δηθφλα 

4). 

 

Δηθφλα 4: Ζ ρεηξνηερλία «Κνκπηνπηεξνχια» 

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

Παξάιιεια κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο, νη γνλείο ελεκεξψζεθαλ απφ ηε 

λεπηαγσγφ ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ δξάζεηο θαη επαηζζεηνπνηήζεθαλ αλαγλσξίδνληαο ηε 
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ζπνπδαηφηεηα ηεο Τπνδεηγκαηηθήο Γηδαζθαιίαο πνπ έγηλε, φζν θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ πιεξνθνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ σο αλαγθαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

 Ζ Τπνδεηγκαηηθή Γηδαζθαιία πνπ έγηλε ζεσξήζεθε απφ ην Γηδάζθνληα θαη ηε λεπηαγσγφ 

ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε θαη επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν θαη εκπινπηίδεηαη κε παξφκνηεο 

δξάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δξάζε ηεο ηειεδηάζθεςεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

φηαλ ε ζρνιηθή ηάμε απέθηεζε γξακκή internet θαη ηε δηθή ηεο γσληά ππνινγηζηή (ν 

νπνίνο εμνπιίζηεθε απφ ην δηδάζθνληα κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά). εκαληηθφ 

ζεσξείηαη, επίζεο, ην γεγνλφο πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία απνηέιεζε αθνξκή γηα ηε 

λεπηαγσγφ λα εκπιαθεί πεξηζζφηεξν ζε δξάζεηο κε ηνλ ππνινγηζηή, απνθηψληαο 

κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα. Δπηπιένλ, επεηεχρζε ε ελζωμάτωςθ του υπολογιςτι ςτθν 
μακθςιακι διαδικαςία ωσ ςφγχρονο  εργαλείο και προςτικζμενθ αξία , γεγονόσ που 
κατά ζνα μεγάιν πνζνζηφ νθείιεηαη  και ςτθ ςυμμετοχι τθσ νθπιαγωγοφ ςε 
επιμορφωτικά προγράμματα ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. 
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Βφιηα ζηε γεηηνληά ηνπ ήιηνπ κε φρεκα ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη 
 

Καιθαληάξα Καξνιίλα 

Π.Δ. 60 Νεπηαγσγφο, Γηεπζχληξηα Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο 
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πάηνπια Μαξία 

Π.Δ. 60 Νεπηαγσγφο Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο 

mspa21@otenet.gr 

 

ηάζε Δπαγγειία 

Π.Δ. 60 Νεπηαγσγφο Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο 

toula@ea.gr 

 

Ναηζίθνπ Παλαγηψηα 

Π.Δ. 60 Νεπηαγσγφο Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο 

giotanatsikoy@gmail.com 

 

Αγγειάθνπ Μαξία 

Π.Δ. 60 Νεπηαγσγφο Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο 

maryaggelakou@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Σν ππνβαιιφκελν έξγν «Βφιηα ζηε γεηηνληά ηνπ ήιηνπ κε φρεκα ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη» απνηειεί κηα 

θαηλνηφκν πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα πηνζεηήζνπλ ηα παηδηά ζηάζεηο, λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξννδεπηηθή ζπγθξφηεζε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο 

(Ραβάλεο, 2001) θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε δεδνκέλε πάληα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζην πιαίζην ησλ δπηηθψλ 

θνηλσληψλ ν ηερλνινγηθφο εγγξακκαηηζκφο. ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηνπ δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ, γηα λα βξνπλ ηνπο 

πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα ηνπο βάινπλ ζηε ζσζηή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ ήιην, λα 

απεηθνλίζνπλ ζρεκαηηθά ηνλ πιαλήηε Γε θαη λα απνηππψζνπλ ηελ αλαινγία λεξνχ – ζηεξηάο. Παξάιιεια, 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε πνιιψλ 

γλσζηηθψλ πεδίσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο 

γιψζζαο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο, ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο (γισζζηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα 

αληηζηνίρεζεο, ηαμηλφκεζεο, ζεηξνζέηεζεο, παηρλίδηα ζρεδίαζεο θ.α.). 

 
Λέμεηο-θιεηδηά: δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη, ειηαθφ ζχζηεκα, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, πιαλήηεο 

 

Δηζαγσγή 

 

Οη κηθξνί καζεηέο θάλνπλ «Βφιηα ζηε γεηηνληά ηνπ Ήιηνπ» (ειηαθφ ζχζηεκα) κε 

φρεκα ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη  

(http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/products/table/smarttablereport.

pdf),  

ην νπνίν απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο πνπ δηδάζθεηαη ζην 

λεπηαγσγείν ζην πιαίζην ηεο ελφηεηαο Παηδί θαη Πεξηβάιινλ, ζπκπιεξψλνληαο ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ρσξίο σζηφζν λα ηηο αλαηξεί. Σν δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη ιεηηνπξγεί: 

mailto:kkalkantara@ea.gr
mailto:mspa21@otenet.gr
mailto:toula@ea.gr
mailto:giotanatsikoy@gmail.com
mailto:maryaggelakou@gmail.com
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α) σο επνπηηθφ κέζν, εκπινπηίδνληαο ην πιηθφ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, β) σο κέζν 

δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο, πνπ δελ πεξηνξίδεη ηα παηδηά κφλν ζηε δεκηνπξγία ησλ 

αγαπεκέλσλ ηνπο θαηαζθεπψλ θαη ζηε δξακαηνπνίεζε, γ) σο κέζν δηάδξαζεο θαη 

ζπλεξγαηηθφηεηαο ζε ινγηζκηθφ θιεηζηνχ ηχπνπ, πνπ ζπκίδεη ηε δηάδξαζε ησλ παηδηψλ ζε 

ςπρνθηλεηηθέο αζθήζεηο θαη επηηξαπέδηα παηρλίδηα, θαη δ)σο κέζν αμηνιφγεζεο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζέκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ίδην ην παηδί λα απηναμηνινγείηαη. 

Μειεηψληαο, ινηπφλ, θάπνηνο ην ππνβαιιφκελν έξγν κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ ελαξκφληζε 

ηνπ κε ην ΓΔΠΠ ην νπνίν ΄΄αληαλαθιά κηα αληίιεςε γηα ηε κάζεζε ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ηα παηδηά εκπιέθνληαη δπλακηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία΄΄ (Γαθέξκνπ Υ., 

Κνπινχξε Π., Μπαζαγηάλλε Δ, 2002, 9). 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ: 

• ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

 • νη δηδαθηηθνί ζηφρνη θαη ν ζρεδηαζκφο 

 ε πινπνίεζε κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ δηάθνξεο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

• ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

• ε βηβιηνγξαθία  

 

Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

 

Ο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ αιιά θαη ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ 

Gardner. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο είηε σο εθπαηδεπηηθή ζεσξία (θαηά ηε Fosnot) είηε σο 

κέζνδνο (θαηά ηνπο Tobin θαη Tippins) απνδέρεηαη σο βαζηθφ αμίσκα ηε δεκηνπξγία απφ 

ηνπο καζεηέο ηεο δηθήο ηνπο γλψζεο, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ 

κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο, αληί ηεο παζεηηθήο πξφζιεςήο ηεο απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν 

(Παξζέλεο, http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/issue4/parthenis.pdf). Σα παηδηά, 

κέζσ ηνπ ηερλνινγηθνχ απηνχ εξγαιείνπ, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο  

θαη γλψζεηο ηνπο, γηα λα ηηο εκπινπηίζνπλ ή αθφκα θαη λα ρηίζνπλ πάλσ ζε απηέο λέεο. 

πσο νη επνηθνδνκεηηθέο πξνζεγγίζεηο εζηηάδνπλ ζηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε ζηελ 

νπνία δάζθαινο θαη καζεηέο ζεσξνχληαη σο ππνθείκελα εκπιεθφκελα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο θαη φρη αλαθάιπςεο ηεο αιήζεηαο (Taylor, 1993, 

http://users.sch.gr/ipapath/epoikodomitismos.htm), έηζη θαη ε εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ δίλεη βαξχηεηα ζηε δηαδηθαζία κέζα 

απφ ηελ νπνία καζαίλνπλ ηα παηδηά θαη φρη ηφζν ζην απνηέιεζκα. 

Σα παηδηά κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη ελεξγνπνηνχληαη εληνλφηεξα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

αηζζήζεηο ηνπο φπσο φξαζε, αθνή, αθή, θαιχπηνληαο έηζη ηνπο ηξεηο ηχπνπο κάζεζεο, 

νπηηθή, αθνπζηηθή, απηηθή. Σα παηδηά επίζεο ελζαξξχλνληαη λα ξσηνχλ, λα 

πξνβιεκαηίδνληαη, λα ζρεδηάδνπλ, λα παξαηεξνχλ, λα ζπιιέγνπλ, λα επεμεξγάδνληαη, λα 

εξκελεχνπλ δεδνκέλα, λα δηεμάγνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη ζε έλα 

επίπεδν κεηαγλψζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα ηηο απνθηεκέλεο γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο δσήο. Μέζα ζε έλα ηέηνην 

πιαίζην, ζχκθσλα κε ηε βαζηθή ζεσξία ηνπ Bruner (Discovery Learning) ν καζεηήο 

ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ηνπ ζηάζε  σο κεηαδφηεο γλψζεσλ θαη θαζίζηαληαη 

δηεπθνιπληήο, εκςπρσηήο θαη ζπληνληζηήο (http://www.slideshare.net/smapapad/m-sc-

bruner). Σέινο, ε πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ δχλαηαη λα 

θαιχςεη πνιιά είδε λνεκνζχλεο θη απηφ ην ζηνηρείν κφλν ζεηηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
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ζε κηα νκάδα, θαζψο αθφκα θαη ηα πην δεηιά παηδηά επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε έλα 

ηφζν δηαθνξεηηθφ αιιά ζπλάκα εληππσζηαθφ εξγαιείν (ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο ηνπ Gardner). 

 

 

 

 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη-ρεδηαζκφο 

 
Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ΄΄Βφιηα ζηε γεηηνληά ηνπ Ήιηνπ κε φρεκα ην δηαδξαζηηθφ 

ηξαπέδη΄΄ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 ζην λεπηαγσγείν ηεο 

Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο ζε 6 ηκήκαηα λεπίσλ (ζχλνιν 150 καζεηέο, ειηθίαο 5-6 εηψλ). Οη 

νκάδεο πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα ήηαλ νκνηνγελείο σο πξνο ηελ εζληθή ηνπο πξνέιεπζε, 

ηε κεηξηθή γιψζζα θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν (Πξφγξακκα πνπδψλ 

Νεπηαγσγείνπ, 2011: 21). Δπίζεο αξθεηνί καζεηέο είραλ εμνηθείσζε κε νζφλεο αθήο θαζψο 

θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε ην ζέκα ΄΄Πιαλήηεο΄΄. 

Έηζη, ινηπφλ, απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδξαζηηθφ 

ηξαπέδη ζε θαηάιιειε δηακνξθσκέλε γσληά ηεο θάζε ηάμεο ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ 

άκεζε πξφζβαζε ζε απηήλ γηα λα εμππεξεηείηαη ην ειεχζεξν παηρλίδη θαζψο θαη ε 

πινπνίεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ απφ ηελ λεπηαγσγφ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ απφθαζε λα 

εκπινπηηζηεί ν  ζπκβαηηθφο θαη παξαδνζηαθφο ηξφπνο κάζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηε κχεζε ησλ καζεηψλ ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ εγγξακκαηηζκφ, έθεξε ζε επαθή ηελ νκάδα ησλ 

λεπηαγσγψλ κε εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξηθήο. Με 

ηε ζπκβνιή ηνπο θηηάρηεθαλ εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα θαη πνπ ζέηνπλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία θαζψο επηδέρνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ιχζεηο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εθεπξεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Έγηλε 

πξνζπάζεηα νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ 

(δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα ζρεδίαζεο, ζρεηηθφ ινγηζκηθφ εηθφλαο θαη ήρνπ, βίληεν 

κηθξήο δηάξθεηαο) λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξννδεπηηθά απφ απηά ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα επηηξέπνπλ ηε κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα, θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε έλα παηρλίδη κπνξεί λα είλαη απφ 2 έσο 4 καζεηέο (ην δηαδξαζηηθφ 

ηξαπέδη αλαγλσξίδεη έσο 40 ραξαθηήξεο-δαρηπιάθηα). Σέινο, επηρεηξήζεθε ε ζχλδεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ινγηζκηθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, έηζη ψζηε λα πξνζθέξνληαη γηα αμηνπνίεζε ζην πιαίζην ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ ηάμε (Dodge & Colker, 1998).  

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο, ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη - σο κηα λέα επέθηαζε ηνπ 

θιαζηθνχ Ζ/Τ - πξνάγεη πεξηζζφηεξν ην νκαδηθφ πλεχκα θαη είλαη πην θνληά ζηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ησλ 

παηδηψλ (ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο, λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη 

κε ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη, ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα πεηξακαηίδνληαη, λα παξαηεξνχλ 

θαη λα ειέγρνπλ άκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηζκψλ ηνπο), ζηελ εμέιημε 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

φζν θαη κε ηε ζπλνιηθή ηνπο αλάπηπμε (θαζψο εμειίζζεηαη ε αλαγλσζηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα, ε ηθαλφηεηα ηαμηλφκεζεο, ε θαηαλφεζε νδεγηψλ, ε ηήξεζε θαλφλσλ, ε 

εθηέιεζε ελεξγεηψλ κε ηε ζσζηή ζεηξά θ.ιπ.), ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

(θαζψο πξνζπαζνχλ κε ηα δάρηπιά ηνπο λα θηλνχλ ηηο εηθφλεο, λα επηιέγνπλ, λα γξάθνπλ, 
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λα δσγξαθίδνπλ), ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηάο ηνπο (θαζψο ρξεηάδεηαη λα 

παξαηεξνχλ ιεπηνκέξεηεο ζηελ νζφλε) θαη ηέινο ζηελ θαηαλφεζε αηηίνπ θαη 

απνηειέζκαηνο (θαζψο αληηιακβάλνληαη φηη ην άγγηγκα ησλ δαρηχισλ πάλσ ζηελ νζφλε 

αθήο κπνξεί λα κεγεζχλεη θαη λα κηθξχλεη εηθφλεο, λα γξάςεη, λα δσγξαθίζεη, θ.ιπ.) 

(Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, ζει. 350). 

 

 

 

 

Τινπνίεζε 

 

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 2,5 πεξίπνπ 

κήλεο (αξρέο Γεθεκβξίνπ κέρξη κέζα Φεβξνπαξίνπ). Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είρε δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο αμηνπνηήζεθαλ 

ζηνηρεία απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ιήθζεθε ππφςε φηη ηα κηθξά παηδηά 

δηακνξθψλνπλ πνιχ λσξίο ηηο πξψηεο ηδέεο, εξκελείεο, ζεσξίεο γηα έλλνηεο θαη θαηλφκελα 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίζνπλ ζε έλα 

πξψην επίπεδν ζρεηηθά δεηήκαηα (ζ. 81 Μαζεζηαθέο Πεξηνρέο 2
ν
 Μέξνο). Καηά ηελ 

πινπνίεζε δελ παξαιείθζεθε ην γεγνλφο ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξέρεη ην ζέκα φπσο π.ρ. ε 

αλεπάξθεηα ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ, ε πξνζέγγηζε ζχλζεησλ ελλνηψλ θαη ε ρξήζε 

αθαηξεηηθήο ζθέςεο. 

Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη σο επνπηηθφ κέζν θαη παξνπζηάζηεθαλ 

εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ ζπιιέμακε απφ ην δηαδίθηπν κε ηε βνήζεηα 

θαη ησλ γνληψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

ηξαπεδηνχ βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο ζρεηηθφ κε ηνπο πιαλήηεο θαη ην γλσζηφ ηξαγνχδη 

«Σνπ ήιηνπ ε γεηηνληά» ησλ Καηζηκίρα ην νπνίν απνηέιεζε ην εξέζηζκα γηα ηε δεκηνπξγία 

ζεηηθνχ, ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε αιιά θαη ζηελ αλάδπζε εξσηεκάησλ απφ 

κέξνπο ηνπο φπσο «απφ ηη είλαη θηηαγκέλνο ν ήιηνο;», «ππάξρεη κφλν έλαο ήιηνο ζην 

δηάζηεκα;», «γηαηί έρνπκε ρεηκψλα θαη θαινθαίξη;», «γηαηί έρνπκε κέξα θαη λχρηα;». Σα 

παξαπάλσ βνήζεζαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ησλ 

παηδηψλ. Παξάιιεια, ηα παηδηά ελεξγνπνηήζεθαλ θέξλνληαο απφ ην ζπίηη παξακχζηα θαη 

άιια εθπαηδεπηηθά βηβιία ζρεηηθά κε ην ζέκα, εληζρχνληαο ηελ βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θάπνηα απφ ηα βηβιία: 

 Παξακχζηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα: 

«Ζ ειηνζηάιαρηε» ηεο Εσήο Βαιάζε, εθδφζεηο Σαμηδεπηήο 

«Έλα θηπάξη ζηνλ Άξε» ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά, εθδφζεηο  Διιεληθά Γξάκκαηα 

«Πνπ πήγε ην θεγγάξη απφςε;» ηεο Βνχιαο Μάζηνξε, εθδφζεηο Παηάθε 

«Νχρηα κε θεγγάξη» ησλ Yvonne Coldner-Nicoletta Ceccoli, εθδφζεηο Publish ΔΠΔ 

 Βηβιία γλψζεο: 

«Ο νπξαλφο θαη ηα καθξηλά αζηέξηα» εθδφζεηο ηξαηίθε 

«Ζ γε» εθδφζεηο Μεηαίρκην 

«Αγγίδσ … ην ζχκπαλ» εθδφζεηο Παηάθε  

«Μπακπά, πσο θηηάρηεθε ην ζχκπαλ» εθδφζεηο αββάιαο 

«Ζ γε θαη ν νπξαλφο» εθδφζεηο Γειεζαλάζεο 

«Δκείο θαη ν θφζκνο καο – Σν δηάζηεκα» εθδφζεηο αββάιαο 

«Σν χκπαλ» εθδφζεηο Κίξθε 
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«Ο νπξαλφο θαη ηα καθξηλά αζηέξηα» εθδφζεηο ηξαηίθε  

«Θέισ λα μέξσ γηαηί … Σα άζηξα ηξεκνπαίδνπλ» εθδφζεηο ίξξηο 

«Ζ παηδηθή εγθπθινπαίδεηα La Rousse – Σν χκπαλ» εθδφζεηο Μνληέξλνη θαηξνί 

«Πξνζζειήλσζε» εθδφζεηο Παηάθε 

«Παηδηθή εγθπθινπαίδεηα Disney - Γηάζηεκα» εθδφζεηο Διεπζεξνηππία 

«Ο νπξαλφο κε η‘ άζηξα» εθδφζεηο Καιεηδνζθφπην 

 Πνηήκαηα: 

«Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο» ηνπ Οδπζζέα Διχηε 

«Ο ήιηνο θαη ν αέξαο» ηνπ Γεσξγίνπ Γξνζίλε 

«Ο ήιηνο επαληξεχηεθε» Γεκνηηθή Πνίεζε απφ ηε ζπιινγή Γξεγφξε Καηζαιίδα 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πινπνηήζεθαλ: 

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ ζηφρν ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ηελ πξφζθηεζε θαη ηελ 

νηθνδφκεζε λέσλ ελλνηψλ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ. 

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: 

 Παξαθνινχζεζε παξάζηαζεο θνπθινζέαηξνπ κε ζέκα «Γε ην πίηη καο» (γλσξηκία κε 

ηνλ πιαλήηε καο, θαζψο θαη κε ηνπο άιινπο πιαλήηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπο). 

 Δπίζθεςε ζε αζηεξνζθνπείν (μελάγεζε απφ γνληφ ηεο ηάμεο κε εηδηθφηεηα 

Αζηξνθπζηθνχ θαη παξαηήξεζε επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ).  

 Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Βησκαηηθφ ρνιείν θαη παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο κε 

ζέκα «ηαμίδη ζην δηάζηεκα» 

 Δηθαζηηθή δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ελφο αζηξνλαχηε θαη ελφο εμσγήηλνπ κε ηε ρξήζε 

ηεο ρξσκαηηθήο παιέηαο ηνπ δηαδξαζηηθνχ παηρληδηνχ. 

 Παδι: χλζεζε ηεο εηθφλαο ελφο δηαζηεκφπινηνπ απφ ηα επηκέξνπο / δηάζπαξηα 

ηκήκαηα απηνχ, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε (πιεξνθνξηθή θαη καζεκαηηθά). 

 

Γξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο πνπ είραλ ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά: 

 Παηρλίδηα Αληηζηνίρεζεο 

ηελ νζφλε εκθαλίδνληαη εηθνλίδηα ησλ πιαλεηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο Θενχο ηνπ 

Οιχκπνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα. Δπίζεο εκθαλίδεηαη θαη κία εηθφλα κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο πιαλήηεο πνπ θέξνπλ νλφκαηα ησλ ζεψλ. Σα παηδηά θαινχληαη λα 

αληηζηνηρήζνπλ ηα εηθνλίδηα ησλ ζεψλ κε ηνπο πιαλήηεο (πιεξνθνξηθή θαη πεξηβάιινλ). 

Μεηά ηε ζσζηή απάληεζε ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη έλα θχπειιν ζε θίηξηλν θφλην θαη 

αθνχγεηαη έλαο ήρνο, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ φηη έδσζαλ ηε ζσζηή απάληεζε. 

 Δηθαζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη κηα άρξσκε εηθφλα ηνπ πιαλήηε Γε. Σα παηδηά επηιέγνπλ ηα 

θαηάιιεια ρξψκαηα, γηα λα απνηππψζνπλ ζηελ νζφλε ηε ζσζηή αλαινγία ζηεξηάο θαη 

ζάιαζζαο (πιεξνθνξηθή θαη εηθαζηηθά) 

 Κνιάδ: χλζεζε εηθφλαο ρξεζηκνπνηψληαο θσηνγξαθίεο ηνπ ήιηνπ κε δηαθνξεηηθά 

θίιηξα. Ο ήιηνο φηαλ παξαηεξείηαη κε δηαθνξεηηθά θίιηξα απνηππψλεηαη κε 

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο εηθφλεο σο βαζηθφ δνκηθφ 

πιηθφ αιιά θαη ηε θαληαζία ηνπο δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλζέζεηο (πιεξνθνξηθή 

θαη εηθαζηηθά). 

 Καηαζθεπή ηνπ πιαλήηε Κξφλνπ απφ κπαιάθηα θειηδφι θαη αλαθπθισκέλα CDs 

(εμνηθείσζε κε ηελ χπαξμε άιισλ πιαλεηψλ θαη κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

γλσξηζκάησλ). 
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 Καηαζθεπή αζηξνλαχηε απφ ραξηί ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο ή θνιινχλ ηε θσηνγξαθία ηνπο. 

 Δηθαζηηθή απνηχπσζε ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο κε πιαζηειίλε. 

 Εσγξαθηθή ηνπ πιαλήηε γε κε ηε ρξήζε λεξνκπνγηάο, μπινκπνγηάο, ιαδνπαζηέι.  

 Γεκηνπξγία νκαδηθνχ θνιιάδ κε ζέκα ηνπο εμσγήηλνπο.  

 Γεκηνπξγία επηδαπέδηνπ παηρληδηνχ κε ηίηιν «Πνηνο εμσγήηλνο ζα θηάζεη πξψηνο ζην 

δηαζηεκφπινην;».  

Γξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ή θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ. 

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά:  

 Γεκηνπξγία αηνκηθψλ έξγσλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 Καηαζθεπή ςεθηδσηνχ ηνπ πιαλήηε Γε κε ηε ρξήζε γθνθξέ ραξηηνχ αλάινγνπ 

ρξψκαηνο (ζσζηή αλαινγία ζηεξηάο - ζάιαζζαο).  

 Γισζζηθφ παηρλίδη 

ηελ νζφλε εκθαλίδνληαη νη 7 πιαλήηεο, θαζψο θαη ηα νλφκαηά ηνπο ζε ηπραία ζεηξά. Σα 

παηδηά πξέπεη λα αληηζηνηρήζνπλ ηνλ θάζε πιαλήηε κε ην φλνκά ηνπ, βαζηδφκελα θπξίσο 

ζε ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα  ηνπο (πιεξνθνξηθή θαη γιψζζα). 

 Αθξφαζε θαη επηλφεζε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά αηληγκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 πκκεηνρή ζε ζεαηξηθφ παηρλίδη κε ζέκα «Φεχγσ … ηαμίδη αζηξηθφ, ππεξγαιαμηαθφ». 

 Παηρλίδη εηξνζέηεζεο 

ηελ επίπεδε νζφλε εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ηνπ ήιηνπ, νη ηξνρηέο ησλ πιαλεηψλ ηνπ 

ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη 7 πιαλήηεο ζε ηπραία δηάηαμε. Σα παηδηά θαινχληαη λα 

βάινπλ ζε ζεηξά ηνπο πιαλήηεο ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηνπο απέλαληη ζηνλ 

ήιην θαη ηελ νξζή δηάηαμή ηνπο ζην ειηαθφ ζχζηεκα (πιεξνθνξηθή θαη καζεκαηηθά). 

 Γηαζθεδαζηηθφ θνπίδ: Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ ηξεηο νκάδεο: Οκάδα Ήιηνο, νκάδα 

Πιαλήηεο, νκάδα Αζηεξηζκνί θαη παίδνπλ ην θνπίδ «Ρσηψληαο θζάλεηο ζηε γεηηνληά ηνπ 

ήιηνπ».Κάζε νκάδα εθνδηάζηεθε κε έλα θνπδνπλάθη. Ζ εθπαηδεπηηθφο κε ηε κέζνδν ησλ 

εξσηναπνθξίζεσλ εθκαηεχεη απφ ηα παηδηά ηελ απνθηεζείζα γλψζε κε δηαζθεδαζηηθφ 

ηξφπν. Ζ νκάδα πνπ ρηππάεη πξψηε ην θνπδνπλάθη θεξδίδεη αλ απαληήζεη ζσζηά. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο κεηαγλσζηηθέο πνπ δηεμάγνληαη ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

θαη αθνξνχλ ηε γελίθεπζε φισλ φζσλ απνθηήζεθαλ (γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, 

αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο δσήο) ζηε θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά: 

 Καηαζθεπή ράξηηλνπ δηαζηεκνπινίνπ, ην νπνίν νλνκάζακε «Voyager», πνπ είρε σο 

πξννξηζκφ ηνπ ηνλ πιαλήηε Γία. Μέζα ζην ρξπζφ δίζθν πνπ κεηαθέξεη ην  «Voyager» 

απνθαζίζακε λα γξάςνπκε ηα κελχκαηα ησλ γήηλσλ θαη λα ηα ζηείινπκε ζην καθξηλφ 

πιαλήηε (ηα παηδηά δσγξάθηζαλ ζε ραξηφλη εηθφλεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηνπία, κέζα 

κεηαθνξάο, δψα, ζηνηρεία ηεο θχζεο, φπσο ηελ ελαιιαγή εκέξαο θαη λχρηαο θαη ηελ 

ελαιιαγή επνρψλ, εηθφλεο απφ ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά επέιεμαλ θαη κνπζηθά 

θνκκάηηα απφ ηα αγαπεκέλα ηνπο CD)  

(HYPERLINK"http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/sceneearth.html" 

http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/sceneearth.html) 

(HYPERLINK "http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/sounds.html" 

http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/sounds.html)  

Animatic 

 Με ηε κέζνδν ηνπ animatic ηα παηδηά θαηαζθεχαζαλ πιαλήηεο, ηνπο θσηνγξάθεζαλ 
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θαη δεκηνχξγεζαλ κε ηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έλα βηληεάθη ην νπνίν επέιεμαλ 

λα επελδχζνπλ κνπζηθά κε ην soundtrack ηεο ηαηλίαο «Star Trek». Σα παηδηά έλησζαλ 

πεξήθαλα κε ην δεκηνχξγεκα ηνπο θαη ην εγθαηαζηήζαλε κε ηε βνήζεηα ησλ 

ππεπζχλσλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη ηεο ηάμεο ψζηε λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ην απνιακβάλνπλ αλά πάζα ζηηγκή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. 

 Οξγάλσζε βξαδηάο αζηξνλνκίαο γηα καζεηέο θαη γνλείο θαη παξαηήξεζε ησλ νπξαλίσλ 

ζσκάησλ ηνπ νπξάληνπ ζφινπ . 

 Ζ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψζεθε κε κία πςειήο αηζζεηηθήο εηθαζηηθή 

βξαδηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο γνλείο, παηδηά θαη λεπηαγσγνί κνηξάζηεθαλ βήκα- 

βήκα ην ηαμίδη απφ ηε Γε ζηνλ ήιην θαη απφ ηνλ ήιην ζηνπο πιαλήηεο. Ξελαγφο φινπ 

ηνπ ηαμηδηνχ ήηαλ ε κνλαδηθή παηδηθή καηηά.  

ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ 

ην menu ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε πξνβνιήο ην παηρλίδη πνπ 

ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν. 

Δλ θαηαθιείδη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιπεξγαιείνπ δελ ππνθαηέζηεζε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο κάζεζεο αιιά αληίζεηα ηνπο εκπινχηηζε θαη ηνπο ζπκπιήξσζε. 

 

Απνηειέζκαηα- πκπεξάζκαηα 

 
Μέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε, ην δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ παηδηψλ, έγηλε ζπιινγή, 

θαηαγξαθή, ζχλζεζε, νξγάλσζε, αλαζηνραζκφο θαη εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ. Με βάζε 

απηά ηα δεδνκέλα πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

Ζ θαηλνηφκνο δξάζε ζπλέβαιε ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ. πγθεθξηκέλα θαιιηεξγήζεθαλ πεξηζζφηεξν νη αλαπηπμηαθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ 

είραλ άκεζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ. Απηέο είλαη: α) λνεηηθή 

(δηαζαθήληζε ελλνηψλ, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ-πξνβιέςεσλ, παξαηήξεζε, γλψζε, κλήκε, 

θξηηηθή ζθέςε), β) θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή (θνηλσληθνπνίεζε, ζπλεξγαζία, 

απηνλνκία), γ) ςπρνθηλεηηθή (ιεπηνί ρεηξηζκνί θαη θηλήζεηο), δ) θαληαζία, 

δεκηνπξγηθφηεηα, θαη ςπραγσγία (Riding and Powell, 1987, Πεηξηλψιε, 1992, Clements, 

Nastasi, and Swaminathan, 1993, Νηνιηνπνχινπ, 1999). 

Ζ δηάδξαζε πξφζθεξε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ιάζνο, λα ην θαηαιάβνπλ ρσξίο 

ηελ ππφδεημε ηνπ δαζθάινπ, λα ην δηνξζψζνπλ αιιά θαη λα επαλαιάβνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαιιηεξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηελ 

απηναμηνιφγεζε.  

Κξάηεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα ζην ηέινο 

θαη ηα ίδηα ηα παηδηά λα δίλνπλ ηδέεο γηα ηε δεκηνπξγία λένπ ινγηζκηθνχ.  

Πξνψζεζε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Σσλ λεπηαγσγψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Αλέπηπμε ζεηηθφ 

θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ παηδηψλ κε ηηο λεπηαγσγνχο. Μέζα 

απφ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ζην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη εληζρχζεθε ε δπλακηθή ηεο νκάδαο, 

απμήζεθαλ ηα θίλεηξα κάζεζεο, θαιιηεξγήζεθε ε δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

αλαπηχρζεθαλ ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα παηδηά. Σα παηδηά θαηάθεξαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζεβαζηνχλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο 

(ζεβφκελνη ην ξπζκφ ηνπ θαζελφο) θαη λα πεηζαξρνχλ ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ. Ζ λεπηαγσγφο θηλεηνπνίεζε θαη ελζάξξπλε αθφκα θαη ηα πην 

δεηιά θαη ζπλεζηαικέλα παηδηά λα ζθεθηνχλ, επέηξεςε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηφζν ησλ 

παηδηψλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη ησλ παηδηψλ καδί ηεο ζηεξίδνληαο έηζη ηελ αξρή ηεο 

ζπλδηεξεχλεζεο. Παξαθίλεζε ην θάζε παηδί λα εκπιαθεί ελεξγά, λα ζπκκεηέρεη ζην 
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ζρεδηαζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηέδσζε ζηα παηδηά πξαθηηθέο 

θαη ζπλήζεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εγγξάκκαην πιεζπζκφ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ θαη 

πξνσζνχλ ηε δηα βίνπ κάζεζε (Γαθέξκνπ Υ., Κνπινχξε Π., Μπαζαγηάλλε Δ, 31). 

Καιιηέξγεζε ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο ζην πιαίζην ηεο εκπινθήο 

ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη γνλείο έρνληαο κηα εηθφλα ηνπ θαηλνηφκνπ 

απηνχ εξγαιείνπ απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ αιιά θη απφ ηελ ηειηθή εθδήισζε, 

έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ.  

Αλαβαζκίζηεθε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ελφο λένπ ηερλνινγηθνχ 

εξγαιείνπ ην νπνίν ππνζηεξίδεη: α) ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο «ειηαθφ 

ζχζηεκα» ζπλδένληαο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πιεξνθνξηθήο κε ην πεξηβάιινλ, ηα 

καζεκαηηθά, ηε γιψζζα θαη ηε δεκηνπξγία θαη έθθξαζε θαη β) ηελ θαιιηέξγεηα 

καθξνδεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, φπσο ηε δεμηφηεηα λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά κε ηα άιια 

παηδηά θαη λα ζπλεξγάδνληαη, λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ κία δξαζηεξηφηεηα, λα 

θαηαιαβαίλνπλ θαη λα εθηεινχλ εηθνληθέο πιεξνθνξίεο, λα αθνινπζνχλ ιεπηνχο 

θηλεηηθνχο ρεηξηζκνχο απαξαίηεηνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ, λα 

εθθξάδνληαη κε ηξφπν θαηαλνεηφ ζηνπο άιινπο θαη λα πεξηγξάθνπλ απηφ πνπ θάλνπλ. 

Τινπνηήζεθαλ κε επηηπρία νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ηα παηδηά αλέπηπμαλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξννδεπηηθή ζπγθξφηεζε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο. Σα παηδηά 

πξνζέγγηζαλ ηε γλψζε πνιχπιεπξα, θαηέθηεζαλ έλλνηεο, φπσο είλαη ε ζέζε ησλ 

πιαλεηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ήιην, ηα νλφκαηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πιαλεηψλ. Δζηίαζαλ ζηνλ πιαλήηε Γε θαη ζηελ αλαινγία λεξνχ θαη ζηεξηάο θαη ζηηο 

αηηίεο χπαξμεο δσήο ζ‘ απηφλ. Αλαξσηήζεθαλ θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηελ χπαξμε 

δσήο πέξα απφ ηνλ πιαλήηε πνπ θαηνηθνχλ θαη εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ θαη γηα άιια 

ζέκαηα απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. εθαίζηεηα, θσο-ζθηά) θαη ηέινο έκαζαλ «πψο λα 

καζαίλνπλ». 

Καιιηεξγήζεθε ε ζεηηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδηαίηεξα πξνο 

ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη, ην νπνίν «αγθαιηάζηεθε» απφ ηα παηδηά κε κεγάιε ραξά, 

πξνζπκία θαη ελζνπζηαζκφ. Ζ ζεηηθή απηή απνδνρή δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε φηη ηελ 

επφκελε ζρνιηθή ρξνληά πνπ ηα παηδηά ζα κεηαβνχλ ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ ζα εμνηθεησζνχλ 

εχθνια θαη γξήγνξα κε ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη εμνπιηζκέλεο νη 

ηάμεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ ηε κία 

βαζκίδα ζηελ άιιε ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Τπνζηεξίρζεθε ε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ εθφζνλ πήξαλ 

πξσηνβνπιίεο, απηελέξγεζαλ, θαιιηέξγεζαλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, απέθηεζαλ 

απηνπεπνίζεζε, αθφκα θαη παηδηά κε καζεζηαθέο αδπλακίεο. Σαπηφρξνλα ηα παηδηά 

θαιιηέξγεζαλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή δξάζε θαη ην παηρλίδη.  

Τπνζηεξίρζεθε ε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πνηθίια εηθαζηηθά θαη ζεαηξηθά δξψκελα (παξαθνινχζεζε παξάζηαζεο θνπθινζέαηξνπ, 

ζπκκεηνρή ζε ζεαηξηθά παηρλίδηα, νξγάλσζε εηθαζηηθήο έθζεζεο θαη παξνπζίαζε ησλ 

έξγσλ ηνπο), θαζψο θαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

επηζθέςεηο (Αζηεξνζθνπείν, Βησκαηηθφ ρνιείν), νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο θαηλνηφκνπ απηήο δξάζεο. 

Γηακνξθψζεθε ζεηηθφ θιίκα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαζψο δεκηνπξγήζεθε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ: α) ησλ παηδηψλ, β) ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παηδηά, γ) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, δ) ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζπλαδέιθνπο ηεο πιεξνθνξηθήο, ε) 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη πινπνηήζεθαλ ζηφρνη 
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απφ ηε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, ην πεξηβάιινλ, ηε δεκηνπξγία θαη έθθξαζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα εηθαζηηθά. 

Θα κπνξνχζε σζηφζν κειινληηθά ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην 

ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα νδεγεζνχλ ζε κία κνπζηθή 

εμεξεχλεζε. πγθεθξηκέλα ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηα παηδηά λα 

αθνχλ κνπζηθή αιιά θαη λα «παίδνπλ κε ηε κνπζηθή», λα βηψλνπλ νκαδηθέο κνπζηθέο 

εκπεηξίεο αιιά θαη λα πεηξακαηίδνληαη κε ηνπο ήρνπο θαη ηα ηξαγνχδηα (ΓΔΠΠ 2002, 

ζειίδα 6). Δλδεηθηηθέο ηδέεο:  

 Γηάθξηζε ήρσλ-κνπζηθψλ νξγάλσλ 

 Καηεγνξηνπνίεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ 

 Δμνηθείσζε κε ηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπο κνπζηθνχο ηνπο 

πλεθηηκψληαο ηα νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ δηαδξαζηηθνχ ηξαπεδηνχ θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην δηαδξαζηηθφ ηξαπέδη κπνξεί λα απνηειέζεη κία πξφηαζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κε δεδνκέλν 

φηη ζπλδπάδεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ρσξίο σζηφζν λα θαηαξγεί ηελ απηνλνκία 

ησλ παηδηψλ. Έηζη, ε γλψζε πεγάδεη κέζα απφ ην παηρλίδη, ηε δηάδξαζε θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ. 

 

Αλαθνξέο 

Διιεληθή βηβιηνγξαθία 
Αλαζηαζηάδεο Π., Μηθξφπνπινο Α., Μπέιινπ Η., Παπαρξήζηνο Ν., Παπαλαζηαζίνπ Γ., ηκσηάο Κ., νθφο 

Λ., Σξηαληαθπιιίδεο Α., Φηιηππνχζεο Γ., Φξαγθάθε Μ., (2010). Ο Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο ζηε ρνιηθή 

Σάμε. Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο- Γηδαθηηθέο Δθαξκνγέο., http:// www.scribd.com/doc/ 41749474/ 

Γαθέξκνπ Υ., Κνπινχξε Π., Μπαζαγηάλλε Δ., Οδεγφο Νεπηαγσγνχ, Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί  

Γεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, Αζήλα, ΟΔΓΒ 

ΓΔΠΠ 2002 

Μαζεζηαθέο πεξηνρέο, 2
ν
 κέξνο. Αζήλα, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην & Δ.Κ.Σ., & Τπνπξγείν Παηδείαο. Γηα 

βίνπ κάζεζεο θαη ζξεζθεπκάησλ, & ΔΠΑ 2007-2013. 

Μαηζαγγνχξαο Ζ. (2000) Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε, εθδφζεηο Γξεγφξε, Αζήλα 

Μαηζαγγνχξαο Ζ. (2006) ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. Ζ Κξηηηθή θέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε, Αζήλα: 

Gutenberg 

Νηνιηνπνχινπ, Δ. (1999) χγρξνλεο ηάζεηο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, εθδφζεηο Σππσζήησ, Αζήλα 

Πεηξηλψιε, Σ. (1992). Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, έλαο θαηλνχξηνο θίινο γηα ην παηδί 

Ραβάλεο Κ., (2001) Οη θπζηθέο επηζηήκεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δηδαθηηθή θαη γλσζηηθή 

πξνζέγγηζε, εθδφζεηο Σππσζήησ – Γ. Γαξδαλφο, Αζήλα 

 

Ξέλε βηβιηνγξαθία 
Clements, H. D., Nastasi, B.& Swaminathan, S. ( January 1993). Young children and computers: Crossroads 

and directions from research. National Association for the Education of Young Children 

Dodge, D.T. & Colker, L. J. (1998) The creatice curriculm for early childhood. Teaching Strategies Inc, 

Washington DC 

Fosnot, C.T. (Ed). (1996). Constructivism: Theory, perpectives and practice, New York: Teachers College 

Press 

Tobin, K. & Tippins, D. Constructivism as a Refferent for Teaching and Learning, in the Practice of 

Constructivism in Science Education, (1993), edit. Kenneth Tobin, Lawrence Erlbaum Associates, USA 

Riding, R. & Powell, S. (1987). The effect on reasoning, reading and number performance of computer- 

presented critical thinking activities in five year old. Educational Psychology, 7, 55-65 

HYPERLINK 

"http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/products/table/smarttablereport.pdf"http://downlo

ads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/products/table/smarttablereport.pdf 

http://users.sch.gr/ipapath/epoikodomitismos.htm 

HYPERLINK 

"http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/issue4/parthenis.pdf"http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/

issue4/parthenis.pdf 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              241 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

HYPERLINK "http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/sceneearth.html" 

http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/sceneearth.html 

http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/sounds.html 

HYPERLINK "http://www.slideshare.net/smapapad/m-sc-bruner" 

  



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              242 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΠΔ70 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              243 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη νη 

πεξηνξηζκνί αμηνπνίεζήο ηεο 
 

Κνιιηνπνχινπ Κσλζηαληίλα  

ρ. χκβνπινο 43
εο

 Πεξηθέξεηαο  

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο 

Πεξίιεςε 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ππάξρεη απμαλφκελε αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. κσο ε αμηνπνίεζή ηεο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ 

κεζφδσλ ή πξαθηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αλαζηέιιεηαη ζεκαληηθά απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο Αηηηθήο πξνέθπςε φηη, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ κελ, ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηελ θνηλσληθή 

δηθηχσζε θαηλνηνκία γηα ηελ εθπαίδεπζε, πεξηνξίδνληαη δε ζηελ αμηνπνίεζή ηεο, απφ παξάγνληεο νη νπνίνη 

θαηά ηεξαξρηθά θζίλνπζα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο είλαη νη εμήο: ε έιιεηςε αξθεηνχ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, ε 

ειιηπήο ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε, ε θαρππνςία θαη νη επηθπιάμεηο ιφγσ δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ, ε κε πξφβιεςε ρξήζεο ηεο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν θίλδπλνο θαηλνηνκίαο θαη 

πεηξακαηηζκνχ θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληθή δηθηχσζε, ελεκέξσζε – επηκφξθσζε ζηε ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. 

Facebook, Twitter, Youtube, Blogger, Wordpress, θ.α.), ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θεξδίδεη 

ζπλερψο έδαθνο δηεζλψο θαη απνηειεί πιένλ κία ηδηαίηεξα δεκνθηιή ηάζε. Ο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη καζεηήο ή εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο εθηφο ησλ άιισλ αλαδεηεί ηδέεο 

γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, εξγαιεία έξεπλαο, βηβιηνγξαθία θαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο (Charp, 1998).  

Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε είλαη κηα θνηλσληθή δνκή απνηεινχκελε απφ θφκβνπο νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο αιιειεμάξηεζεο φπσο αμίεο, νξάκαηα, 

ηδέεο, νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θηιία, ζπγγέλεηα, αληηπάζεηα, ζπγθξνχζεηο ή επηγξακκηθέο (web) 

επαθέο (Παπαειηνχ, 2007). Δίλαη ζπκκεηνρηθή, αλνηθηή ζηελ αλάδξαζε θαη ην δηάινγν, επηηξέπεη 

ζε θνηλφηεηεο αηφκσλ  κε θνηλά ελδηαθέξνληα λα ζρεκαηηζηνχλ γξήγνξα θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά θαη πξνάγεη ηε ζπλδεζηκφηεηα δειαδή ηε ζχλδεζε κε άιινπο ηζηφηνπνπο, πεγέο 

θαη αλζξψπνπο (Mayfield, 2008: 5).  

Ζ ελζσκάησζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζην λα μεπεξαζηνχλ πιηθά θαη ηερληθά εκπφδηα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

Απνηειεί έλα ελεξγφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη φρη απιψο κηα πεγή πιεξνθνξηψλ. Πξνθχπηεη φηαλ 

ε αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη δεκηνπξγήζεη θίλεηξα γηα ζπλεξγαζία, θαη 

πξνυπνζέηεη ηελ δηαηχπσζε επθξηλψλ ζηφρσλ κάζεζεο (Nummi, Ristola, Ronka and Sariola 

2000). Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ γηα ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε θαη πξάμε (Semenov, 2000).  

Ζ ρξήζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζπλάδεη κε θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, δειαδή 

ελεξγεηηθέο, βησκαηηθέο, εξεπλεηηθέο, ζπλεξγαηηθέο, ζπκκεηνρηθέο, αιιειεπηδξαζηηθέο, επέιηθηεο, 

δηαδξαζηηθέο, εμ΄απνζηάζεσο, θ.α. κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ε ζπλεξγαζία ζηελ 

αλαδήηεζε, ζηε δεκηνπξγία θαη ζην δηακνηξαζκφ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ελδπλακψλεηαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε, ε θαιιηέξγεηα πνιχπιεπξσλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ-ζπκπεξηθνξψλ 

επηθνηλσλίαο, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηελ εθπαίδεπζε, εθφζνλ εζηηάδεηαη ζε 

ελέξγεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ θαη πξνσζνχλ λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: 

(α) ζηελ αιιαγή αξρψλ θαη πεπνηζήζεσλ, (β) ζηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 
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(γ) ζηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κέζσλ (Fullan, 1991). Αλαιπηηθφηεξα: 1. Αιιάδεη ηηο αξρέο θαη 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη απφ ηηο παξαδνζηαθέο δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ αξρή ηεο απζεληίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε, κεηαβαίλνπλ ζηε 

καζεηνθεληξηθή, ζπκκεηνρηθή, εξεπλεηηθή, βησκαηηθή, θνηλσληθή κάζεζε. Σαπηφρξνλα αιιάδεη 

ηηο αξρέο θαη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο καζεηέο 

απφ άιιεο ηάμεηο, άιια ζρνιεία, άιιεο πφιεηο ή άιιεο ρψξεο θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο, λα 

κνηξάδνληαη ζθέςεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θ.ά. θαη γεληθφηεξα λα δεκηνπξγνχλ 

έλαλ αλνηρηφ δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 2. Απνηειεί κηα λέα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί απεγθισβίδνληαη απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη 

πεξλνχλ ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο, φπνπ είλαη δπλαηφλ λα 

δηαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο αζθήζεηο, ζεκεηψζεηο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εθπαηδεπηηθά άξζξα, 

εθπαηδεπηηθνχο ζπλδέζκνπο, ελεκεξψζεηο γηα ελδηαθέξνπζεο εθδειψζεηο, θσηνγξαθίεο, βίληεν θ. 

ά. Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, δεκηνπξγψληαο έλα δηαθνξεηηθφ – ζπκπιεξσκαηηθφ καζεζηαθφ πιαίζην γχξσ 

απφ ηελ ηάμε θαη έμσ απφ απηήλ (Roschelle & Pea, 2002). 3. Υξεζηκνπνηεί έλα λέν δηδαθηηθφ 

κέζν φπσο είλαη ν ππνινγηζηήο, ην δηαδίθηπν θαη ηα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ πιήζνο δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο: 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ηε ζπλεξγαζία γηα παξαγσγή θνηλνχ έξγνπ, ηελ νηθνδφκεζε 

πεξηερνκέλνπ, ηελ έθθξαζε κέζσ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ.  

Αλάκεζα ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θνηλσληθή δηθηχσζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία είλαη ην γεγνλφο φηη «ηα δηαδηθηπαθά θνηλσληθά δίθηπα είλαη ην πεδίν δξάζεο πνπ νη 

καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα». Ζ «κε επίζεκε» αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη πηζαλψο λα 

ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη εηδηθά ηνπο πην 

«ζπλεζηαικέλνπο». Ζ ξνή ηνπ καζήκαηνο δηεπθνιχλεηαη θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε 

θνηλσληθφηεηα ησλ καζεηψλ ελψ αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη είλαη απαξαίηεηεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ζην ζχγρξνλν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζηνλ δηθφ ηνπο ρψξν πνπ αηζζάλνληαη 

πην άλεηα, ζε ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ δηεπθνιχλνληαη θαη ζηνλ δηθφ ηνπο ξπζκφ. Γχλαληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε online θνηλφηεηεο νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ κε ην πεδίν ελδηαθεξφλησλ ηνπο, λα 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη ηδέεο κε άιινπο αλζξψπνπο, λα γλσξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

ζθέςεο θαη δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο ησλ πξαγκάησλ, δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, γεληθφηεξα λα 

δηεπξχλνπλ ην πλεχκα θαη ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Σέινο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα πνπ 

πνπ δίλεηαη ζε άηνκα κε «εηδηθέο αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο» γηα ίζε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, αθνχ πηζαλέο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηα ζρνιεία, ηνπο πεξηνξίδνπλ 

απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξαζηνχλ ζε κία ηάμε πξφζσπν κε πξφζσπν. 

Γελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φκσο απφ ηα αλσηέξσ, πσο είλαη πξνθαλέο ζε επξεία θιίκαθα φηη 

ηα δίθηπα, θαη ηα ππεξκέζα, απφ κφλα ηνπο είλαη ηθαλά εξγαιεία πνπ πξνζδίδνπλ αμία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηα απνηειέζκαηά ηεο (Klein, & 

Godinet, 2000). Σν δηαδίθηπν θαη ε θνηλσληθή δηθηχσζε δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο έλα 

παηδαγσγηθφ κέζν. Δίλαη ε ρξήζε ηεο πνπ ηεο πξνζδίδεη κηα ηέηνηα πξννπηηθή. Δίλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί νη αληηιήςεηο ηνπο, νη πεπνηζήζεηο ηνπο, νη εηθφλεο πνπ έρνπλ, νη αμίεο θαη νη 

ζηάζεηο ηνπο (Μαηζαγγνχξαο, 2000), απηνί πνπ ζα ηελ αμηνπνηήζνπλ ή δελ ζα ηελ αμηνπνηήζνπλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γη‘ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηηο απφςεηο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη εηδηθφηεξα ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη ε ζεκαληηθφηεξε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο γηα ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθψλ ξφισλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη απφθηεζε αμηψλ 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζε φιε ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

Έρεη επηζεκαλζεί απφ ζρεηηθέο έξεπλεο φηη ην δηαδίθηπν  (θαη‘ επέθηαζε θαη ε θνηλσληθή 

δηθηχσζε) αμηνπνηείηαη σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ακεζφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη φρη σο 

θαηαιχηεο ζηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ (Σνθκαθίδνπ, 2010) θαη γεληθά ε αμηνπνίεζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ «ζθνληάθηεη» ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο: ε αλεπαξθήο εκπεηξία θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κε χπαξμε θηλήηξσλ γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε 

(Παλαγησηαθφπνπινο, θ.ά., 2005, Βαγγειάηνο, θ.ά., 2010), ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ν 

«θίλδπλνο απψιεηαο» δηδαθηηθνχ ρξφλνπ (Υαξαιάκπνπο, θ.ά., 2006), ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο 
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θαη ε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρξφλνπ, ε θαθή δηνηθεηηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, ε 

ρακειή απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εκκνλή ηνπο ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο θαη γεληθφηεξα ε θνπιηνχξα ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

εχθνιε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ (Νενθψηηζηνο, θ.ά., 2010), ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ιφγσ 

εκηκάζεηαο θαη ειιηπνχο ελεκέξσζεο (σηεξηάδνπ θαη Παπαδάθεο, 2013), ε απηνεπάξθεηα θαη ε 

λεπξηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Δπζπκηφπνπινο, θ.ά. 2011), ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Σαζηζίδεο, θ.ά., 2011), θ.ά. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα απνηππσζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηνλ θαηλνηνκηθφ ξφιν ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο πεξηνξίδνπλ 

ηελ αμηνπνίεζή ηεο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο: α) Καηά ηε γλψκε ζαο, 

ζε πνην βαζκφ ε θνηλσληθή δηθηχσζε απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηελ εθπαίδεπζε; β) Πνηνη παξάγνληεο 

ζεσξείηε φηη πεξηνξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ εθπαίδεπζε; 

Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

Πξφθεηηαη γηα κηα δεηγκαηνιεπηηθή, πνζνηηθή έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

ζρνιηθφ έηνο 2014-15, κε εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηνχ ηχπνπ. Ο πιεζπζκφο – ζηφρνο ή αιιηψο ην 

πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο ηεο έξεπλαο είλαη νη δάζθαινη, νη δηεπζπληέο/ππνδηεπζπληέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ (μέλσλ γισζζψλ, θπζηθήο αγσγήο, εηθαζηηθψλ, κνπζηθήο, 

ζεαηξηθήο αγσγήο θαη πιεξνθνξηθήο), πνπ ππεξεηνχλ ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία, ηα 

πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζρνιεία ΔΑΔΠ (Δληαίνπ Αλαιπηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο). Γείγκα δηαλνκήο, απνηέιεζαλ νη αλσηέξσ εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα 

δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη θπξίσο ησλ δηεπζχλζεσλ Π.Δ. ηεο Α΄, Γ΄ Αζήλαο θαη 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ γλσξίδνπκε αλ ην δείγκα δηαλνκήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ – ζηφρνπ θαη δελ κπνξνχκε λα 

γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα. Χζηφζν κπνξνχκε λα πάξνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο, κε δεδνκέλν φηη έγηλε πξνζπάζεηα ην δείγκα λα είλαη 

κεγάιν δηφηη σο γλσζηφλ, φζν πην πνιχ απμάλνπκε ην δείγκα ηφζν πιεζηάδνπκε ηνλ πιεζπζκφ 

θαη έρνπκε θαηά ζπλέπεηα θαιχηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Γηα ηηο ηηο απαληήζεηο ζην πξψην εξψηεκα ρξεζηµνπνηήζεθε ε πεληάβαζµε θιίµαθα 

Likert (θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, πνιχ, πάξα πνιχ). ην δεχηεξν εξψηεκα πξνηάζεθαλ πέληε (5) 

πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ 

φζνπο ήζειαλ ρσξίο πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ ή λα πξνηείλνπλ άιινπο πνπ ζεσξνχζαλ νη ίδηνη 

ζεκαληηθνχο. Οη παξάγνληεο πνπ πξνηάζεθαλ είλαη: α) ε ειιηπήο ελεκέξσζε/επηκφξθσζε, β) ε 

έιιεηςε αξθεηνχ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ,  γ) ν θίλδπλνο θαηλνηνκίαο & πεηξακαηηζκνχ, δ) ε κε 

πξφβιεςε ρξήζεο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε) ε 

θαρππνςία/επηθπιάμεηο ιφγσ δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ   

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ δηα δψζεο θαηά ηε δηάξθεηα επηκνξθσηηθψλ εκεξίδσλ 

ζε 250 εθπαηδεπηηθνχο θαη επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 211.  

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ηεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζπγθεληξσκέλεο ζηηο επηινγέο πνιχ θαη κέηξηα, νη 

νπνίεο αζξνηζηηθά ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θζάλνπλ ην 68,5% (ζρήκα 1). ηηο γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνχο ην ζπγθεληξσηηθφ πνζνζηφ ζηηο επηινγέο πνιχ θαη κέηξηα, είλαη ειαθξψο 

κεγαιχηεξν έλαληη ησλ αλδξψλ (69,7% έλαληη 65,5%) (ζρήκα 2). 
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ρήκα 1. Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ (%) 

γηα ην βαζκφ εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 

ρήκα 2. Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην βαζκφ εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ησλ ΜΚΓ 

θαηά θχιν  

 

ρήκα 3. Παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ην ζρήκα 3, ν επηθξαηέζηεξνο είλαη ε έιιεηςε αξθεηνχ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη επηιέρζεθε απφ 112 άηνκα, ήηνη ην 53,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Γεχηεξνο ζε ζεηξά πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε πνπ επιέρζεθε απφ 90 άηνκα, δειαδή ην 42,7% ηνπ 
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ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σξίηνο θαη εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο κε κηθξή δηαθνξά απφ ην 

δεχηεξν, αλαδείρζεθε ε θαρππνςία θαη νη επηθπιάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ 

θνηλσληθή δηθηχσζε, πνπ επηιέρζεθε απφ 83 άηνκα, ήηνη ην 39,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηελ ηέηαξηε ζεηξά έρεη επηιεγεί ν παξάγνληαο ηεο κε πξφβιεςε ηεο ρξήζεο ηεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη επηιέρζεθε απφ 47 άηνκα, δειαδή ην 

22,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ ηειεπηαία ζέζε ησλ επηινγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βξίζθεηαη ν παξάγνληαο ηνπ θηλδχλνπ θαηλνηνκίαο & πεηξακαηηζκνχ, ν νπνίνο επηιέρζεθε απφ 35 

άηνκα, δειαδή ην 16,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη 31 άηνκα 

(14,7%) ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο παξάγνληαο πνπ ηνπο πεξηνξίδεη ζηε ρξήζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη νρηψ 8 άηνκα (3,8%) ζηελ επηινγή άιινη παξάγνληεο, επέιεμαλ σο 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ηελ αλεπάξθεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ. Σέινο 19 

άηνκα, (πνζνζηφ 9%) δελ έδσζαλ θακκηά απάληεζε. 

Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζε κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπο ζεσξνχλ φηη ε θνηλσληθή 

δηθηχσζε απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε αιιαγέο ζρεηηθά κε 

ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο, φπσο θαη ηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο, ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε δαζθάινπ – καζεηή θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηε 

δπλακηθή ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ θαη ηηο αιιαγέο απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

(Γηαλλαθάθε, 2002 :117). 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαηά ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνξίδεη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε έιιεηςε αξθεηνχ δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηε ρψξα καο είλαη επηθεληξσκέλα ζηε δηδαθηέα 

χιε ησλ καζεκάησλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θάζε καζήκαηνο. Ζ 

δηδαθηέα χιε πξέπεη λα δηδαρζεί ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζρνιηθνχο ηχπνπο 

θαη ηάμεηο θαη απ‘ απηή ηελ άπνςε είλαη ζρέδην δξάζεο πνπ δεζκεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απηφ ην 

ζρέδην δξάζεο πξνζδηνξίδεη ηελ χιε θαη θαζνξίδεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα δηδαρζεί, φπσο 

επίζεο θαη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε (Γεξνγηάλλεο & 

Μπνχξαο, 2007). Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ λα πεξηνξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ηνπο πηέδεη σο 

πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ησλ πεξηερνκέλσλ. 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα, δειαδή ηελ ειιηπή ελεκέξσζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλ θαη ππάξρεη ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ αλάγθε γηα 

επηκφξθσζε, θαίλεηαη φηη ζπλήζσο απηή ―ζθνληάθηεη‖ ζε παξάγνληεο φπσο: ν ζρνιεηνθεληξηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο, ε δηάζηαζε αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ε έιιεηςε επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ επηκνξθσηψλ, 

θ.α. (Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2000, Παπαλανχκ, 2003). Απφ παλειιαδηθή εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (ΗΟΜ) θαη ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην 2007 ζε 500 θαζεγεηέο, πξνέθπςε φηη, ε φπνηα επηκφξθσζε γίλεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ζέκαηα ΣΠΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξθεηέο πιεπξέο σο αλεπαξθήο θαη 

ηππηθή ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ. «Οη εθπαηδεπηηθνί 

επηκνξθψλνληαη ζηε ρξήζε Ζ/Τ σο λα είλαη ππάιιεινη γξαθείνπ ή ινγηζηέο» Ζ επηκφξθσζε ηνπο 

δελ αζρνιείηαη κε εξσηήκαηα φπσο: -κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηνπο Ζ/Τ θαη ην 

δηαδίθηπν ζην κάζεκά ηνπο - πνηα ηζνξξνπία πξέπεη λα έρεη ν ζπλδπαζκφο Ζ/Τ, δηδαζθαιίαο θαη 

βηβιίσλ - αλ νη Ζ/Τ πξέπεη λα είλαη ρσξηζηφ κάζεκα ή εξγαιείν κάζεζεο ζε θάζε κάζεκα θιπ. 

Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί, πιελ εμαηξέζεσλ εκκέλνπλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη 

πνιιέο θνξέο δηζηάδνπλ λα πξνηξέςνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ιφγσ ηεο 

δχζθνιεο γεληθφηεξα νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη έιιεηςε Ζ/Τ ζην 

ζπίηη (Καηεξέινο Γ. & Παπαδφπνπινο Π., 2007). 

Ζ θαρππνςία θαη νη επηθπιάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, 

απνηειεί ηνλ ηξίην πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα θαη θαιιηεξγείηαη απφ ηελ ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο 

απέλαληη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθηφο ησλ θαζεγεηψλ πιεξνθνξηθήο, δε ζεσξείηαη πσο έρεη ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη 

http://www.iom.gr/
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εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη θαρχπνπηνη θαη επηθαιαθηηθνί απέλαληη ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζε θαη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψζνπλ θαη λα ζπκβνπιεχζνπλ αξθνχλησο ηνπο καζεηέο, επεηδή ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλα ηα καζήκαηα ζην ζρνιείν (αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο, βαζκνί θιπ) δελ ηνπο αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή γλψζε γχξσ 

απφ ην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο, φπσο θαη λα απνθηήζνπλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ (Καηεξέινο Γ. & Παπαδφπνπινο Π., 2007). 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ, ν ηέηαξηνο ζε ζεηξά θαηάηαμεο πεξηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο, εκπεξηέρεη πνιιά ζηνηρεία αλαρξνληζκνχ θαη γξαθεηνθξαηηθήο αληίιεςεο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο θαη θαιιηεξγεί έλα είδνο ρξεζηκνζεξηθήο ινγηθήο ζηνπο καζεηέο γηα ηα 

καζήκαηα, ηηο εξγαζίεο θαη ηνπο βαζκνχο, ρσξίο λα δίλεη ρψξν ζηηο λέεο κεζφδνπο κάζεζεο πνπ 

ζα ζπλεπαγφηαλ κηα επξχηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Σέινο, ν θίλδπλνο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ ζε κηθξφ πνζνζηφ θαίλεηαη λα 

πεξηνξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Παξφιν πνπ νη 

«αλεπάξθεηεο» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

θαηλνηνκηθνχ πλεχκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί παίξλνπλ νη ίδηνη πξσηνβνπιίεο θαη 

δεκηνπξγνχλ πνιχ ελδηαθέξνληεο ηζηνζειίδεο γηα ηα ζρνιεία ηνπο, αλακεηγλχνληαη ζε 

πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γχξσ απφ ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, θ.α, γη‘ απηφ δελ ζεσξνχλ ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζηηθφ ηνλ παξάγνληα ηνπ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρεη θάζε θαηλνηνκία. 

πκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

«πξνζθξνχεη» ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ε 

έιιεηςε αξθεηνχ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, ε ειιηπήο ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε, ε θαρππνςία θαη νη 

επηθπιάμεηο ιφγσ δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, ε κε πξφβιεςε ρξήζεο ηεο απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν θίλδπλνο θαηλνηνκίαο θαη πεηξακαηηζκνχ θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

ησλ ζρνιείσλ.  

Με δεδνκέλν φηη ε θνηλσληθή δηθηχσζε αλαβαζκίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

απμάλεη ηε δηαδξαζηηθφηεηα, αλαπηχζζεη ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ θαη ελδπλακψλεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δχλαληαη λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη πξαθηηθή, ψζηε λα ζηεξίμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σέηνηεο δξάζεηο κπνξεί λα είλαη:  α) ε 

ζπλερήο επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ε νπνία είλαη ζεκαληηθφ 

λα εζηηάζεη πξσηεπφλησο ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, β) ε ρνξήγεζε ζαθψλ νδεγηψλ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ ηάμε θαη αθφκα 

θαιχηεξα ελζσκάησζε ησλ νδεγηψλ απηψλ ζην ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, γ) ε κείσζε 

ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ε χπαξμε έηνηκνπ θαη θαηάιιεια δνκεκέλνπ 

θαη ηαμηλνκεκέλνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ (θαηά ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, καζήκαηα, θεθάιαηα, 

ελφηεηεο θαη έλλνηεο) ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί εχθνια ζηελ ηάμε παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα κελ ρξεηάδεηαη λα μνδέςνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα ην βξνπλ, δ) ε ππνρξεσηηθή 

παξάδνζε κηαο νκαδηθήο  εξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο, πνπ ζα απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηελ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απφςεσλ ε) ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιείσλ θαη ε ζηαδηαθή 

ηνπνζέηεζε ζε θάζε ηάμε φισλ ησλ ζρνιείσλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, πνπ ζα είλαη ζπλδεκέλνη ζην δηαδίθηπν θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο αλά πάζα ζηηγκή, ζη) ε αχμεζε ησλ 

ηαρπηήησλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αχμεζε ησλ ζεκείσλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο 

παλειιαδηθά, ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ θαη απφ ηα ζπίηηα ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

θαη κάιηζηα λα δνζεί απφ ηελ Πνιηηεία, δσξεάλ ή θζελή παξνρή ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν ζηνπο 

καζεηέο θαη εθηφο ζρνιείνπ. 

Πέξαλ ησλ απνθάζεσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ 
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μεθηλψληαο κε κηθξά βήκαηα λα αμηνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο άηππεο κάζεζεο (informal 

learning), φπνπ κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ θνηλσληθνχ ινγηζκηθνχ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

θνηλφηεηεο απηνθαηεπζπλφκελσλ, απηνδηαρεηξηδφκελσλ, ελεξγψλ αηφκσλ, κε ζηφρν ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ παξαγσγή θαη αληαιιαγή γλψζεο, ηδεψλ θαη ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζην ζρνιείν.  

Δλ θαηαθιείδη, γηα λα αμηνπνηεζεί ε θνηλσληθή δηθηχσζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

νθείιεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ζπλερή ελεκέξσζε - επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ζαθείο 

νδεγίεο θαη θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη κε θαηάιιεια 

εθζπγρξνληζκέλν  ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  Ζ αμηνπνίεζή ηεο νθείιεη λα έρεη ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ελφο θαιχηεξνπ πνηνηηθά παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζηα ζρνιεία, ζηνπο καζεηέο θαη γεληθφηεξα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ελφο αηζζήκαηνο απμεκέλεο απηνπεπνίζεζεο, αζθάιεηαο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ απνηεινχλ ηνλ θχξην κνριφ 

γηα κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ. 
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Πεξίιεςε 

Ϊρευνεσ, καταδεικνϑουν ϐτι οι μαθητοκεντρικϋσ μϋθοδοι διδαςκαλύασ που 
προωθοϑνται απϐ το ΔΕΠΠ δε φαύνεται να διαμορφώνουν νϋο εκπαιδευτικϐ κλύμα 
ςτα ςχολεύα. την παροϑςα ειςόγηςη επιχειρηματολογοϑμε υπϋρ τησ δημιουργύασ 
«ομϊδασ ςυνεργαςύασ εκπαιδευτικών» με ςκοπϐ τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ 
παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ και τησ αναβϊθμιςησ του ρϐλου εκπαιδευτικοϑ απϐ 
«παθητικϐ δϋκτη» των τεκταινομϋνων ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα ςε «ενεργϐ 
ςυμμϋτοχο και διαμορφωτό». Η ομϊδα αυτό, υπϐ προϒποθϋςεισ, λειτουργεύ 
ενθαρρυντικϊ ώςτε τα μϋλη που ςυμμετϋχουν να απεμπλακοϑν απϐ τη «ρουτύνα τησ 
πεπατημϋνησ» και να πειραματιςτοϑν με μεθϐδουσ πιο προκλητικϋσ και πιο 
ωφϋλιμεσ για τη διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, θα 
ορύςουμε τι ακριβώσ ςημαύνει «ομϊδα ςυνεργαςύασ εκπαιδευτικών» μιασ ςχολικόσ 
μονϊδασ, ποια εύναι τα χαρακτηριςτικϊ εκεύνα που την καθιςτοϑν αληθινό ομϊδα 
και ποια οφϋλη προκϑπτουν για τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςε ςχϋςη με την 
επικαιροπούηςη τησ γνώςησ τουσ, την καλλιϋργεια δεξιοτότων αναςτοχαςμοϑ, και 
κυρύωσ πώσ η ομϊδα διαμεςολαβεύ γνωςιακϊ και ςυναιςθηματικϊ για την εφαρμογό 
καινοτομιών. 
 
Λϋξεισ κλειδιϊ: ομϊδα ςυνεργαςύασ εκπαιδευτικών, αναςτοχαςμϐσ, 
αυτοδιερεϑνηςη, ςτοχαςτικοκριτικϐσ, αυτοαξιολϐγηςη  

Δηζαγσγή 

Κϊθε εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη ειςϊγει ςτην εκπαιδευτικό πρϊξη καινοτομύεσ. 
Καινοτομύα ςημαύνει αλλαγό αρχών και ςτϊςεων, εφαρμογό νϋων διδακτικών 
προςεγγύςεων και χρόςη νϋων διδακτικών μϋςων. την επιτυχό εφαρμογό τησ ςυμβϊλλει 
καθοριςτικϊ ο εκπαιδευτικϐσ κυρύωσ με τον τρϐπο που αντιλαμβϊνεται ο ύδιοσ την ανϊγκη 
τησ καινοτομύασ (Π.Ι., 2009, ς. 197). υχνϊ ϐμωσ η πολιτεύα, η ευρϑτερη κοινωνύα και οι 
επιμορφωτϋσ δαςκϊλων ζητοϑν ο δϊςκαλοσ να αναλϊβει ρϐλο διαμεςολαβητό καινοτομιών, 
πριν ό χωρύσ ο ύδιοσ να βιώςει το ρϐλο του αποδϋκτη τησ διαμεςολϊβηςησ τησ νϋασ 
επιςτημονικόσ γνώςησ που ςτηρύζουν αυτϋσ τισ καινοτομύεσ. Η οικοδϐμηςη τησ νϋασ γνώςησ 
δεν υποςτηρύζεται ικανοποιητικϊ ςε μαζικϊ ςεμινϊρια ό επιμορφώςεισ μεγϊλου αριθμοϑ 
ςυμμετεχϐντων οϑτε ςε ενημερώςεισ που ϋχουν αποκλειςτικϊ τη μορφό διϊλεξησ, ϋςτω κι 
αν αυτό εύναι οπτικοποιημϋνη με τη βοόθεια των νϋων τεχνολογιών.  

Ο δϊςκαλοσ, ϐπωσ και ο μαθητόσ του ϊλλωςτε, οικοδομεύ τη νϋα γνώςη πϊνω ςτην 
προϒπϊρχουςα, με ενεργό ςυμμετοχό, μϋςα απϐ αλληλεπιδραςτικϋσ βιωματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ, ϐπου ϋχει τη δυνατϐτητα να δοκιμϊςει τα παλιϊ ςχόματα και να τα 
ςυγκρύνει με τα νϋα, ώςτε οι αμυντικού – ςυντηρητικού μηχανιςμού να του επιτρϋψουν να τα 
ενςωματώςει ςτα παλιϊ και να τα αναδομόςει. Σο ζητοϑμενο εύναι, αν δύνεται αυτό η 
ευκαιρύα ςτο δϊςκαλο ό θεωρεύται αυτονϐητο ϐτι μια αλλαγό – καινοτομύα, που ςυνϊδει με 
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τισ ςϑγχρονεσ ακαδημαώκϋσ – επιςτημονικϋσ εξελύξεισ, θα πρϋπει να γύνει αποδεκτό για τα 
οφϋλη τησ χωρύσ αντιρρόςεισ ό αμφιςβητόςεισ, απϐ μϋροσ των εκπαιδευτικών.  

Εύναι πλϋον εμφανόσ η ανϊγκη για αξιοπούηςη του εκπαιδευτικοϑ μϋςα απϐ πιο 
ςυμμετοχικϋσ διαδικαςύεσ, ϐπωσ η ϋρευνα δρϊςησ (action research) ό οι ομϊδεσ ςυνεργαςύασ 
δαςκϊλων (team teaching) και αρκετϊ ώριμεσ οι ςυνθόκεσ για να υλοποιηθεύ, ϐπωσ 
καταδεικνϑουν ςχετικϋσ ϋρευνεσ (Βουγιοϑκασ, Ματςαγγοϑρασ, 2007, ς. 740). Κατϊ τη 
ςυμμετοχό τουσ ςε αυτϋσ, οι εκπαιδευτικού καλοϑνται να κϊνουν αντικεύμενο ϋρευνασ την 
προςωπικό τουσ θεωρύα και τη διδακτικό- παιδαγωγικό τουσ ςυμπεριφορϊ, ώςτε να την 
αποκωδικοποιόςουν και να την αναδομόςουν με τη ςυνδρομό αρχικϊ κϊποιου ειδικοϑ, 
αρωγοϑ και εμψυχωτό (critical friend, educator) ςε πλαύςια φθύνουςασ καθοδόγηςησ.  

την παροϑςα ειςόγηςη, επιχειρηματολογοϑμε υπϋρ τησ δημιουργύασ ομϊδασ 
ςυνεργαςύασ εκπαιδευτικών τησ ςχολικόσ μονϊδασ ςτην οπούα υπηρετοϑν, καθώσ αυτό 
μπορεύ να αποτελϋςει το πλαύςιο ςτόριξησ τησ επιμϐρφωςησ των ύδιων, τησ βελτύωςησ και 
ανανϋωςησ του παρεχϐμενου διδακτικοϑ ϋργου, αλλϊ και τησ ποιοτικόσ αναβϊθμιςησ τησ 
μϊθηςησ (Troen, Boles, 2010). 

 Οκάδα πλεξγαζίαο Δθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθήο κνλάδαο (Teacher team, team 

teaching, teacher teaming) 

Ο ϐροσ «Ομϊδα ςυνεργαςύασ εκπαιδευτικών» αποτελεύ μετϊφραςη του αγγλοςαξονικοϑ 
ϐρου teacher team ό team teaching ό teacher teaming. Φρηςιμοποιεύται προκειμϋνου να 
δηλώςει μια ομϊδα εκπαιδευτικών διαφορετικών ό και τησ ύδιασ ειδικϐτητασ, που 
δουλεϑουν ςυνεργατικϊ, ςυναντώνται κατϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα και ςτοχεϑουν να 
βελτιώςουν τη διδακτικό τουσ προςϋγγιςη, ώςτε να επιτϑχουν καλϑτερα μαθηςιακϊ 
αποτελϋςματα για τουσ μαθητϋσ τουσ κϊθε ηλικύασ (Education Encyclopedia).  

Η ςυνεργαςύα διϋρχεται διϊφορα ςτϊδια που διακρύνονται απϐ τη μικρϐτερη ό 
μεγαλϑτερη αλληλεξϊρτηςη μεταξϑ των ατϐμων τησ ομϊδασ. Ϊτςι, η απλό ςυνϑπαρξη ςτον 
ύδιο χώρο εύναι το ςημεύο εκκύνηςησ τησ ςυνεργαςύασ, με επϐμενη βαθμύδα τη ςυνεργαςύα 
για τον απϐ κοινοϑ ςχεδιαςμϐ υλικοϑ ό ςτρατηγικών διδαςκαλύασ και κατϐπιν την 
παρουςύαςη ςτην ομϊδα των αποτελεςμϊτων αυτών των ενεργειών και την 
αναδιαμϐρφωςη των ςτρατηγικών παρϋμβαςησ του κϊθε εκπαιδευτικοϑ. το ανώτερο 
ςημεύο αλληλεπύδραςησ τοποθετεύται η απϐ κοινοϑ επύλυςη διδακτικών προβλημϊτων και η 
ςυνδιδαςκαλύα. ε αυτό την ομϊδα ϋχουν θϋςη ϐλοι οι εκπαιδευτικού, οι οπούοι μπορεύ 
ανϊλογα με το προσ ςυζότηςη θϋμα ό το προσ επύλυςη πρϐβλημα να χωρύζονται και να 
δουλεϑουν ςε υποομϊδεσ π.χ. ϋνασ αρχϊριοσ δϊςκαλοσ να ςυνεργϊζεται πιο ςτενϊ ό πιο 
ςυχνϊ με ϋναν ϋμπειρο, οι καθηγητϋσ ειδικοτότων με το δϊςκαλο μιασ ςυγκεκριμϋνησ τϊξησ 
για την επύλυςη ςυγκεκριμϋνου προβλόματοσ ό τη διεξαγωγό ενϐσ ςχεδύου εργαςύασ κοκ.  

ήπου ϋχει εφαρμοςτεύ αυτϐσ ο τρϐποσ ςυνεργαςύασ, η ϋρευνα (Troen, Boles, 2010, ς. 59) 
ϋχει καταδεύξει πολϑ θετικϊ αποτελϋςματα που αφοροϑν: 
• τη μεύωςη τησ «ιδιοτικοποιημϋνησ» διδακτικόσ απομϐνωςησ 
• την αποκϋντρωςη τησ εξουςύασ 
• την κοινοπούηςη πηγών πληροφοριών και ιδεών 
• τη διϊθεςη των ατομικών και ομαδικών δυνϊμεων για τη βελτύωςη τησ διδαςκαλύασ που 
παρϋχεται 
• την ανϊληψη απϐ τον εκπαιδευτικϐ ρϐλου μαθητευϐμενου που ανακαλϑπτει τη γνώςη 
μϋςα ςε ϋνα ςυνεργατικϐ περιβϊλλον μϊθηςησ και 
• την προαγωγό τησ επαγγελματικόσ του εξϋλιξησ καθώσ επικαιροποιεύ τισ γνώςεισ του και 
ενθαρρϑνεται να δοκιμϊςει καινοτομύεσ  
Για να ιςχϑουν τα παραπϊνω, οι ομϊδεσ θα πρϋπει να ακολουθοϑν ϋνα πρωτϐκολλο 
ςυναντόςεων και να ςυζητοϑν γϑρω απϐ ςαφό ςε ϐλουσ προςυμφωνημϋνα θϋματα (ατζϋντα 
ςυζότηςησ) που ϊπτονται τησ καθημερινόσ διδακτικόσ διαδικαςύασ ό και τησ ευρϑτερησ 
προβληματικόσ για τη βελτύωςη του διδακτικοϑ ϋργου και των μαθηςιακών 
αποτελεςμϊτων του. 
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Θϋμα προσ ςυζότηςη ςτην ομϊδα αποτελεύ κϊθε πρϐβλημα, ζότημα, φαινϐμενο που 
απαιτεύ την υιοθϋτηςη νϋων ςτρατηγικών ό μεθϐδων διδακτικόσ προςϋγγιςησ, προκειμϋνου 
η διδαςκαλύα του κϊθε εκπαιδευτικοϑ να βελτιώςει τισ γνωςτικϋσ ό και μεταγνωςτικϋσ, 
κοινωνικϋσ και ψυχοςυναιςθηματικϋσ δεξιϐτητεσ των μαθητών του. Σα θϋματα αυτϊ μπορεύ 
να ποικύλουν ωσ προσ το εϑροσ ανϊλογα με την εμπειρύα που αποκτϊ η ομϊδα κατϊ την 
κοινό τησ δουλειϊ. Πολλϋσ ομϊδεσ εκκινοϑν τισ ςυναντόςεισ τουσ απϐ πολϑ γενικϊ θϋματα, 
διερευνώντασ περιςςϐτερο τισ δυνατϐτητεσ αυτοϑ του νϋου τρϐπου προςϋγγιςησ και 
ςυνεργαςύασ, αλλϊ με την πϊροδο του χρϐνου και την εμπιςτοςϑνη που αποκτοϑν ο ϋνασ 
ςτο πρϐςωπο του ϊλλου αρχύζουν να εξειδικεϑουν. Μϊλιςτα, ϐςο μεγαλϑτερη εύναι η 
ςϑγκλιςη ςτη φιλοςοφύα των ςυμμετεχϐντων για την εκπαιδευτικό διαδικαςύα τϐςο πιο 
ομϐφωνεσ εύναι οι αποφϊςεισ για ανϊληψη δρϊςησ. Πϊντα ϐμωσ υπϊρχει χώροσ και ανϊγκη 
για διαφωνύα. 

 
Επιπλϋον, τα θϋματα αυτϊ ενδεύκνυται να ενταχθοϑν ςε ϋνα μακροπρϐθεςμο πλαύςιο 

αλλαγών που οι εκπαιδευτικού θεωροϑν αναγκαύεσ και τισ επιθυμοϑν για το ςυγκεκριμϋνο 
ςχολεύο και να αποτελοϑν τα ςταδιακϊ βόματα για την επύτευξη αυτοϑ του «ορϊματοσ» 
αλλαγόσ. Καθώσ το «ϐραμα» αυτϐ αντιπροςωπεϑει ςε μεγϊλο βαθμϐ τισ επιθυμύεσ των 
εκπαιδευτικών που ςυμμετϋχουν ςτην ομϊδα και δεν ϋχει τεθεύ «ϊνωθεν και ϋξωθεν αυτών», 
αποτελεύ ιςχυρϐ εςωτερικϐ κύνητρο για την αυτοδϋςμευςό τουσ ςτην επύτευξη του ςτϐχου 
που οι ύδιοι ϋχουν θϋςει. (Eaker, Keating, 2008, ς.15).  

Παρακϊτω παραθϋτουμε κϊποιεσ ενδεικτικϋσ ερωτόςεισ που μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν κατϊ τη φϊςη του αναςτοχαςμοϑ. Οι ερωτόςεισ αυτϋσ μποροϑν να 
αναπροςαρμοςτοϑν και να εμπλουτιςτοϑν απϐ την κϊθε ομϊδα, ανϊλογα με το προσ 
ςυζότηςη θϋμα: 
• Ϋταν ςαφό τα θϋματα προσ ςυζότηςη; Ακολουθόςαμε το χρονοδιϊγραμμα; 
• Επιτϑχαμε τουσ ςτϐχουσ μασ για αυτό τη ςυνϊντηςη; 
• Η ςυζότηςη μασ βοόθηςε να ςκεφτοϑμε πώσ δουλεϑουμε με τουσ μαθητϋσ μασ και αν 

ναι με ποιον τρϐπο μασ βοόθηςε; Αν ϐχι γιατύ; 
• Οι πρακτικϋσ που μοιρϊςτηκαν οι ςυνϊδελφοι μεταξϑ τουσ, παρουςιϊςτηκαν με τρϐπο 

απτϐ και εϑληπτο; 
• Εύχαν ϐλα τα μϋλη την ευκαιρύα να μοιραςτοϑν τισ απϐψεισ τουσ; Ακοϑγαμε ο ϋνασ τον 

ϊλλο με ενδιαφϋρον; 
• Σι ερωτόςεισ ανϋκυψαν για μϋνα προςωπικϊ ωσ αποτϋλεςμα τησ ςημερινόσ 

ςυζότηςησ; 
• Λογοδοτόςαμε ςτα υπϐλοιπα μϋλη τησ ομϊδασ την εργαςύα που εύχαμε δεςμευτεύ ςτην 
προηγοϑμενη ςυνϊντηςη να φϋρουμε εισ πϋρασ; 
• Σελεύωςε η ςυνϊντηςη με ςαφό οδηγύα-κατεϑθυνςη του «Ποϑ βαδύζουμε απϐ εδώ;» 
δηλαδό πώσ ακριβώσ θα ςυνεχύςουμε την παρϋμβαςό μασ ςτη διδακτικό διαδικαςύα; 

Οι ερωτόςεισ αυτϋσ αποτελοϑν ϊριςτο πλαύςιο αναςτοχαςμοϑ καθώσ θϋτουν τον 
εκπαιδευτικϐ προ των ευθυνών του και των ςυνεπειών των πρϊξεών του. Ιδιαύτερα εκεύ 
που ζητεύται να αναςτοχαςτοϑν πώσ δουλεϑουν με τουσ μαθητϋσ τουσ και τι ερωτόςεισ 
ανϋκυψαν ωσ προβληματιςμϐσ για τον ύδιο τον εκπαιδευτικϐ, καταλαβαύνουμε ϐτι ο κϊθε 
ςυμμετϋχων καλεύται να μπει ςε μια διαδικαςύα ςχετικϊ πρωτϐγνωρη, καθώσ τα ςτοιχεύα 
αυτϊ θα ςυζητηθοϑν ξανϊ ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ, ςτην επϐμενη ςυνϊντηςη κατϊ την 
πρώτη φϊςη τησ ςϑνδεςησ με τα προηγοϑμενα και πιθανϐν να αποτελϋςουν θϋματα για 
μελλοντικϋσ ςυναντόςεισ ό αφορμϋσ ςτόριξησ κϊποιασ αδυναμύασ του εκπαιδευτικοϑ απϐ 
τουσ ςυναδϋλφουσ του. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρεκέλεο νκάδαο 

Σο επϊγγελμα του εκπαιδευτικοϑ διακρύνεται απϐ το γεγονϐσ μιασ «ιδιωτικοποιημϋνησ» 
προςτατευϐμενησ ςφαύρασ του χώρου εργαςύασ του (διδαςκαλύασ), δηλαδό μιασ 
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«απομϐνωςησ»  απϐ τουσ υπϐλοιπουσ ενηλύκουσ ςυναδϋλφουσ, με αποτϋλεςμα πολλού 
εκπαιδευτικού να μην ϋχουν ςαφό εικϐνα των χαρακτηριςτικών που απαρτύζουν μια 
αποτελεςματικό ομϊδα και την ϋλλειψη προτϑπων, για να παραδειγματιςτοϑν (ϋλλειψη 
βιωματικόσ επιμϐρφωςησ). Καθύςταται λοιπϐν αναγκαύο να αναφερθοϑν τα 
χαρακτηριςτικϊ τησ επιτυχημϋνησ «πραγματικόσ» ομϊδασ τα οπούα κατϊ Richardson, West 
και Dawson (2009) εύναι: 
(1) Ομαδικού ςτϐχοι: οι ςυμμετϋχοντεσ ςε μια ομϊδα εύναι αφοςιωμϋνοι ςτην επύτευξη ενϐσ 
ςαφοϑσ ομαδικοϑ ςτϐχου για τον οπούο ςυμφωνοϑν. Κϑριοι ςτϐχοι μιασ ομϊδασ 
ςυνεργαςύασ δαςκϊλων πρϋπει να εύναι η ςημαντικό βελτύωςη τησ διδαςκαλύασ και τησ 
μϊθηςησ 
(2) Ομαδικό αλληλεξϊρτηςη: οι εκπαιδευτικού πρϋπει να δουλεϑουν ςτενϊ και να 
αλληλεξαρτώνται για να πετϑχουν τουσ ςτϐχουσ που θϋτουν. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ϐταν μια 
ομϊδα ςυζητϊ ϋνα ϋργο το οπούο απαιτεύ ομαδικό δουλειϊ, αναςυνθϋτει με ενεργητικϐ 
τρϐπο τισ ευρεύασ γκϊμασ γνώςεισ, δεξιϐτητεσ και δυνατϐτητεσ των μελών τησ με τρϐπο 
ςυλλογικϐ και ςυντονιςμϋνο. Επιπλϋον, μια ομϊδα δαςκϊλων δουλεϑει καλϊ ϐταν οι 
δϊςκαλοι ςυζητοϑν για τη διδαςκαλύα, παρακολουθοϑν ο ϋνασ τον ϊλλο να διδϊςκει, 
ςχεδιϊζουν, ερευνοϑν και αξιολογοϑν απϐ κοινοϑ διδακτικϐ υλικϐ και 
αλληλοϒποςτηρύζονται για να βελτιώςουν τη διδαςκαλύα τουσ, μϋςα ςε κλύμα αμοιβαύασ 
εμπιςτοςύνησ, ειλικρινοϑσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ 
(3) αφό ϐρια τησ ομϊδασ: εύναι ςαφϋσ ςε ϐλα τα μϋλη ποιοσ ανόκει και ποιοσ ϐχι ςε μια 
ςυγκεκριμϋνη ομϊδα, ώςτε να αναλαμβϊνει την ευθύνη για μια εργαςύα, να τη φϋρνει εισ 
πϋρασ και να λογοδοτεύ ςτην ομϊδα για τισ πρϊξεισ του 
(4) αφόνεια ρϐλων: τα μϋλη τησ ομϊδασ ϋχουν ςαφεύσ ρϐλουσ μϋςα ςε αυτόν. Ειδικϐτερα, 
καλϐ εύναι να υπϊρχει ϋνασ διευκολυντόσ ο οπούοσ θϋτει την ατζϋντα, δηλαδό επιλϋγει απϐ 
τα ζητόματα που ϋχουν προταθεύ απϐ τα μϋλη ποιο θα ςυζητηθεύ ςτη ςυγκεκριμϋνη 
ςυνϊντηςη, και φροντύζει να μεύνει η ςυζότηςη επικεντρωμϋνη ςτο θϋμα, ώςτε να καλυφθεύ 
πλόρωσ. Επύςησ, ςημαντικϐσ εύναι ο οριςμϐσ ενϐσ γραμματϋα που κρατϊ ςημειώςεισ ό 
απομαγνητοφωνεύ ϐςα ςυζητόθηκαν, αλλϊ και ο οριςμϐσ χρονομϋτρη που αναλαμβϊνει να 
κρατϊ το χρϐνο που μιλϊει ο καθϋνασ, ώςτε να μην ξεφεϑγει η ςυζότηςη εκτϐσ ορύων χρϐνου 
ό θϋματοσ. Με το μούραςμα των ρϐλων αλλϊ και την κυκλικό εναλλαγό τουσ, ουςιαςτικϊ, 
διαμοιρϊζεται ο ηγετικϐσ ρϐλοσ ςτα μϋλη τησ ομϊδασ (Hackman, 2004) 
(5) Αυτονομύα ομϊδασ: η ομϊδα θα πρϋπει να διαθϋτει ϋναν ικανοποιητικϐ βαθμϐ 
αυτονομύασ απϐ τουσ ανωτϋρουσ τησ για να μποροϑν να αποφαςύςουν πώσ θα φϋρουν εισ 
πϋρασ την ομαδικό εργαςύα 
(6) Ομαδικϐσ αναςτοχαςμϐσ/αξιολϐγηςη: τα μϋλη ςυγκεντρώνονται ςε τακτϊ χρονικϊ 
διαςτόματα για να αναςτοχαςτοϑν ςχετικϊ με την αποτελεςματικϐτητα τησ ομϊδασ και πώσ 
αυτό μπορεύ να βελτιωθεύ. (Richardson, West, Dawson, 2009) 

Πξσηφθνιιν ζπλαληήζεσλ (Tuning protocol) 

Καθώσ πολλού εκπαιδευτικού δεν ϋχουν τισ απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ να χρηςιμοποιοϑν 
την ώρα που διατύθεται για ομαδικϋσ ςυζητόςεισ αποτελεςματικϊ και αναλώνονται ςε 
ςυζητόςεισ περιφερειακϋσ, παρϊ ουςιαςτικϋσ, τησ διδακτικόσ διαδικαςύασ, εύναι 
ενδεδειγμϋνη η χρόςη ενϐσ πρωτοκϐλλου ςυζητόςεων. την πραγματικϐτητα πρϐκειται για 
μια διαδικαςύα ανϋλιξησ του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ που ϋχει ερεύςματα ςτη διδακτικό 
πρακτικό καθενϐσ απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ομϊδα των ςυναδϋλφων 
ςυνϋρχεται και εξετϊζουν απϐ κοινοϑ τη δουλειϊ ενϐσ που ϋχει και θϋλει να μοιραςτεύ 
κϊποιο πρϐβλημα με τα υπϐλοιπα μϋλη. τη ςυνϋχεια, η ομϊδα επαινεύ τισ αρετϋσ που 
διακρύνει και αναθεωροϑν ό αναπροςαρμϐζουν τα ςημεύα εκεύνα που θεωροϑν απαραύτητο, 
με μϋςο την τυπικό διαδικαςύα παρουςύαςησ, ςυζότηςησ και αναςτοχαςμοϑ που περιγρϊφει 
το πρωτϐκολλο. Εδώ θα παρουςιϊςουμε ενδεικτικϊ ϋνα τϋτοιο πρωτϐκολλο που ςτηρύζεται 
κατϊ το μεγαλϑτερο μϋροσ του ςτο tuning protocol των Allen & McDonald (2006) και το 
οπούο κατανϋμει το χρϐνο τησ ομαδικόσ ςυνεργαςύασ ςε επτϊ φϊςεισ: 
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(1) Ειςαγωγό και ςϑνδεςη με τα προηγοϑμενα (5΄) 
(2) Ϊνασ απϐ την ομϊδα παρουςιϊζει το πρόβλημα που τον απαςχολεύ δύνοντασ 
πληροφορύεσ ςτην ομϊδα για τον ό τουσ μαθητϋσ, το μϊθημα/ενϐτητα, τουσ ςτϐχουσ που 
θϋλει να επιτϑχει και ϐ,τι ϊλλο κρύνει απαραύτητο. Παρουςιϊζει  εργαςύεσ μαθητό/μαθητών 
ό εναλλακτικϊ βιντεοςκοπημϋνο απϐςπαςμα απϐ τη διδαςκαλύα του και θϋτει ςυγκεκριμϋνο 
ερώτημα προσ απϊντηςη απϐ την ομϊδα. Επιπλϋον, η ομϊδα μπορεύ να επιλϋξει να 
ςυζητόςει για τον τρϐπο που θα εφαρμοςτοϑν καινοτομύεσ εύτε απϐ τον κϊθε εκπαιδευτικϐ 
ξεχωριςτϊ εύτε ςυνεργατικϊ απϐ ζεϑγη ό ομϊδεσ εκπαιδευτικών. Σα μϋλη τησ ομϊδασ ακοϑνε 
ςιωπηλϊ αυτϐν που παρουςιϊζει το θϋμα χωρύσ να ρωτοϑν τύποτε ςε αυτϐ το ςτϊδιο (15’ 
λεπτϊ) 
(3) Ακολουθοϑν διευκρινιςτικϋσ ερωτόςεισ απϐ την ομϊδα που περιορύζονται ςτο τι 
και το πώσ του προβλόματοσ/εργαςύασ που ςυζητιϋται (5’ λεπτϊ) 
(4) Σα μϋλη τησ ομϊδασ ςυζητούν ςε υποομϊδεσ δεύγμα δουλειϊσ των μαθητών του 
εκπαιδευτικοϑ που ϋκανε την παρουςύαςη και ςημειώνουν ποϑ ανταποκρύνεται ςτουσ 
ςτϐχουσ που εύχαν τεθεύ και ποϑ υπϊρχει αςυμφωνύα. Ο δϊςκαλοσ που παρουςύαςε 
προηγουμϋνωσ τη δουλειϊ του μϋνει ςιωπηλϐσ ϐςη ώρα οι ςυνϊδελφοι του ομαδικϊ ό κατϊ 
μϐνασ εξετϊζουν τισ εργαςύεσ (15΄λεπτϊ). 
(5) τη ςυνϋχεια ο δϊςκαλοσ που παρουςύαςε τη δουλειϊ του μϋνει ςιωπηλϐσ και κρατϊ 
ςημειώςεισ, ενώ οι ςυνϊδελφού του τον ανατροφοδοτούν αρχικϊ με θετικϊ/θερμϊ 
ςχϐλια (πώσ η εργαςύα που εύδαν υλοποιεύ τουσ επιθυμητοϑσ ςτϐχουσ) και κατϐπιν με 
αρνητικϊ/ψυχρϊ ςχόλια και διατυπώνουν προτϊςεισ για τη βελτύωςη τησ δουλειϊσ που 
παρουςιϊςτηκε. ήλεσ οι παρατηρόςεισ πρϋπει να εύναι επικεντρωμϋνεσ ςτα ερωτόματα που 
τϋθηκαν αρχικϊ απϐ το δϊςκαλο που παρουςύαςε το πρϐβλημϊ του. (15’ λεπτϊ) 
(6) Ο δϊςκαλοσ, που προηγουμϋνωσ ϊκουγε ςιωπηλϐσ, τώρα ςχολιϊζει τα ςημεύα που 
επιλϋγει από τα ςχόλια των ςυναδϋλφων του και ςτοχϊζεται μεγαλϐφωνα αναφορικϊ με 
τισ ιδϋεσ που του φϊνηκαν ενδιαφϋρουςεσ. Δεςμεϑεται να υλοποιόςει ϐποια ό ϐποιεσ απϐ 
αυτϋσ του φϊνηκαν οι πιο ενδεδειγμϋνεσ για το εξεταζϐμενο θϋμα. Εναλλακτικϊ, αν θεωρεύ 
ϐτι ϋχει εφαρμϐςει τισ ενδεδειγμϋνεσ λϑςεισ προτεύνει να παρακολουθόςουν οι 
ςυνϊδελφού του τον τρόπο που διδϊςκει ώςτε να ϋχουν ςαφό εικϐνα των προςεγγύςεων 
του και να επανϋλθουν με πιο ςτοχευμϋνη κριτικό (10΄λεπτϊ) 
(7) Κλεύςιμο τησ ςυζότηςησ με ανακεφαλαύωςη, αξιολόγηςη τησ διαδικαςύασ και λόψη 
αποφϊςεων για τα επϐμενα βόματα (5΄λεπτϊ) (Easton, 1999) 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο σο «θνηλφηεηαο 

επαγγεικαηηθήο κάζεζεο» 

Κϊποια επιπλϋον ςημεύα που πρϋπει να προςεχθοϑν, ώςτε οι ομϊδεσ να λειτουργόςουν 
ϐςο το δυνατϐν απρϐςκοπτα και να εξελύςςονται εύναι και τα εξόσ: 

Ενδεύκνυται να επιλϋγεται ϋνα θϋμα και μια διαδικαςύα τη φορϊ. Σα θϋματα- προβλόματα 
που απαςχολοϑν τουσ εκπαιδευτικοϑσ πρϋπει να ιεραρχοϑνται κατϊ ςπουδαιϐτητα και να 
απαςχολοϑνται με ϋνα απϐ αυτϊ ςε κϊθε ςυνϊντηςό τουσ. Πρϋπει να ληφθεύ μϋριμνα να 
ακοϑγονται ϐλεσ οι φωνϋσ και απϐψεισ αλλϊ και να μην υπϊρχει διςταγμϐσ εμπλοκόσ ςε 
διαφωνύα. 

Για να αλλϊξει η κουλτοϑρα του ςχολεύου πρϋπει να αλλϊξει και η ςυμπεριφορϊ των 
εκπαιδευτικών. Η εςτύαςη ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών για μϊθηςη και ϐχι μϐνο ςτη 
διδαςκαλύα και ςτισ ανϊγκεσ των εκπαιδευτικών εύναι μια καλό αρχό. Ο καθοριςμϐσ ενϐσ 
ακαδημαώκοϑ υπεϑθυνου ςτην ομϊδα βοηθϊ ςτον αναςτοχαςμϐ ερωτημϊτων ϐπωσ: Σι 
πρϋπει να μϊθω για να κϊνω τη διδαςκαλύα μου πιο αποτελεςματικό ώςτε οι μαθητϋσ μου 
να μαθαύνουν καλϑτερα; Απαραύτητη επύςησ εύναι και η «αυτογνωςύα» των ορύων τησ 
ομϊδασ, ώςτε να μη διςτϊςει να ζητόςει τη βοόθεια του ειδικοϑ επιςτόμονα ϐποτε 
χρειαςτεύ. Η βοόθειϊ του καθώσ θα εύναι ςτοχευμϋνη ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ του ςχολεύου 
και τησ ομϊδασ θα εύναι πιο αποτελεςματικό. 
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Οι ςυνϊδελφοι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να ςυμφωνόςουν ςε ϋνα κοινϐ πλαύςιο αρχών 
και αξιών που να ςυνϊδει με τη ςϑγχρονη επιςτημονικό βιβλιογραφύα και τισ απαιτόςεισ 
εγγραμματιςμοϑ τησ εποχόσ μασ. ε αυτϐ το πλαύςιο η απϐ κοινοϑ ανϊληψη πρωτοβουλιών 
και η επανεξϋταςη των επιτυχύων αλλϊ και των προκλόςεων που αντιμετωπύςτηκαν κατϊ 
την υλοπούηςό τουσ βοηθϊ ςτισ ςυζητόςεισ με την ομϊδα να αξιολογηθοϑν τα βόματα που 
ϋχουν γύνει και να επιλεγοϑν αλλαγϋσ ςτρατηγικόσ που εύναι ενδεδειγμϋνεσ. Επιπλϋον, εύναι 
απαραύτητοσ ο οριςμϐσ ενϐσ μϋλουσ που θα ϋχει τη γενικό εποπτεύα των επιμϋρουσ 
βημϊτων-ςυναντόςεων και θα ελϋγχει κατϊ πϐςο αυτϊ ανταποκρύνονται ςτον ευρϑτερο 
ςτϐχο που ϋχει θϋςει η ομϊδα. 

Ϊρευνεσ ϋχουν δεύξει (Day, et.al, 2005, Little,  1982) ϐτι η εντατικοπούηςη τησ 
αλληλεξϊρτηςησ μεταξϑ των μελών μιασ ομϊδασ μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα ενιαύο ςϑνολο με 
ςτϐχο τϐςο τη δικό τουσ επαγγελματικό εξϋλιξη ϐςο και τη βελτύωςη των μαθηςιακών 
αποτελεςμϊτων των μαθητών ςε κϊθε επύπεδο, ενώ ταυτϐχρονα μπορεύ να διεκδικόςει το 
τύτλο τησ «κοινϐτητασ επαγγελματικόσ μϊθηςησ» (professional learning community) 
(Garmston, 2008, ς. 46) 

Αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν 

ε πρϐςφατη ϋρευνα του Παιδαγωγικοϑ Ινςτιτοϑτου (Π.Ι., 2009, ς. 60) για την Ποιϐτητα 
ςτη Εκπαύδευςη, οι ερωτηθϋντεσ Διευθυντϋσ ςχολεύων, χολικού ςϑμβουλοι και 
Εκπαιδευτικού επιλϋγουν για τον εαυτϐ τουσ ο καθϋνασ ϋνα ρϐλο πιο ενεργϐ ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Ο ρϐλοσ αυτϐσ περιλαμβϊνει, ςυνδιαμϐρφωςη απϐ κοινοϑ των 
Προγραμμϊτων πουδών, προςαρμογό του 7ρολϐγιου Προγρϊμματοσ, επιλογό θεμϊτων 
επιμϐρφωςησ, αποκεντρωμϋνη απϐ το ΤΠΕΠΘ διαχεύριςη και αυτοαξιολϐγηςη τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ (Π.Ι., 2009, ς. 80-5). 

Η προαναφερϐμενη ϋρευνα, ςχετικϊ με την επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών, αναφϋρει 
ϐτι οι εκπαιδευτικού ϋχουν κατανοόςει την ανϊγκη τησ δια βύου επιμϐρφωςησ και θεωροϑν 
ωσ δυςχεραντικοϑσ παρϊγοντεσ για τη ευϐδωςό τησ την ϋλλειψη χρϐνου, την ελλιπό 
πληροφϐρηςη, την ϋλλειψη κινότρων και κυρύωσ την ϋλλειψη ενϐσ ςυγκροτημϋνου ςχεδύου 
επιμϐρφωςησ που θα την ςυνϋδεε με το χρϐνο και το χώρο τησ ςχολικόσ ζωόσ. Αντύθετα, 
προτιμοϑν ενεργϋσ ςυμμετοχικϋσ μορφϋσ επιμϐρφωςησ, ώςτε να επιτευχθεύ η ςϑνδεςη τησ 
θεωρύασ με την πρϊξη και να επιλϑονται πιο αποτελεςματικϊ τα ςχολικϊ προβλόματα. Ψσ 
κϑριο ςτϐχο τησ επιμϐρφωςησ θϋτουν την ενδυνϊμωςό τουσ ωσ επαγγελματύεσ, για την 
ορθϐτερη διαχεύριςη τησ εκπαιδευτικόσ πραγματικϐτητασ αλλϊ και την εν γϋνει 
επαγγελματικό τουσ εξϋλιξη. Σϋλοσ επιθυμοϑν να ϋχουν ενεργό ςυμμετοχό ςτο ςχεδιαςμϐ 
των επιμορφωτικών δραςτηριοτότων (ϐ.π., ς. 383-4).  
Απϐ την ϊλλη, η ελληνικό επιςτημονικό κοινϐτητα (Ματθαύου, 2008) αςκεύ κριτικό ςτην 
παρεχϐμενη επιμϐρφωςη την οπούα τη θεωρεύ αναχρονιςτικό καθώσ ϋχει χαρακτόρα 
αντιςταθμιςτικϐ, ακαδημαώκϐ, καθολικϐ ςτην εφαρμογό, κεντρικϐ ςτο ςχεδιαςμϐ και 
γραφειοκρατικϐ ςτην υλοπούηςό του. Τποςτηρύζει επύςησ ϐτι, ο ςϑγχρονοσ δϊςκαλοσ ο 
επιςτημονικϊ καταρτιςμϋνοσ και κριτικϊ ςτοχαζϐμενοσ, πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να 
βοηθόςει τουσ μαθητϋσ του να αναπτϑξουν ικανϐτητεσ: κατανϐηςησ ςϑνθετων 
προβλημϊτων, ανϊληψησ πρωτοβουλιών, διαχεύριςησ κινδϑνων, διαρκοϑσ προςαρμογόσ και 
ορθολογικόσ λόψησ αποφϊςεων (Ματθαύου, 2008, ς.100-101). ήλα αυτϊ να μποροϑν οι 
μαθητϋσ να τα διαχειρύζονται ωσ πολύτεσ του κϐςμου που κατανοοϑν τισ διαφορϋσ εντϐσ και 
εκτϐσ ςυνϐρων και εύναι ϋτοιμοι να ςυνεργαςτοϑν, να επικοινωνόςουν να 
διαπραγματευτοϑν να ςυμβιβϊςουν καταςτϊςεισ. Ειςϊγεται μϊλιςτα ο ϐροσ 
«επαγγελματικό ανϊπτυξη του εκπαιδευτικοϑ» (ςτη θϋςη του ϐρου επιμϐρφωςη) για την 
οπούα υποςτηρύζεται ϐτι πρϋπει να εύναι διαρκόσ, να δύνει πρακτικϋσ λϑςεισ ςτα προβλόματα 
και να καθιςτϊ τον εκπαιδευτικϐ ςυμμϋτοχο ςτην επαγγελματικό του ανϊπτυξη. Πεδύο 
δρϊςησ τησ καθύςταται η ςχολικό μονϊδα, εργαλεύο τησ η ϋρευνα πεδύου και η ϋρευνα 
δρϊςησ, η αξιοπούηςη του διαδικτϑου, η ανταλλαγό εμπειριών με ςυναδϋλφουσ, η 
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αυτοαξιολϐγηςη και η βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του ϋργου που παρϋχεται με την αξιοπούηςη 
των ευκαιριών που προςφϋρουν τα ποικύλα προγρϊμματα τησ δια βύου μϊθηςησ. Σϋλοσ ϐλη 
αυτό η διαδικαςύα θα πρϋπει να κϊνει αιςθητό την παρουςύα τησ μϋςα απϐ την αλλαγό τησ 
επαγγελματικόσ ςυμπεριφορϊσ του εκπαιδευτικοϑ (Ματθαύου, 2008, ς. 103-105). 

Οι ομϊδεσ ςυνεργαςύασ εκπαιδευτικών, ϐπωσ παρουςιϊςτηκαν εδώ, ικανοποιοϑν και 
τουσ δϑο αυτοϑσ πϐλουσ, των εκπαιδευτικών τησ πρϊξησ και τησ επιςτημονικόσ κοινϐτητασ, 
ςυμβϊλλοντασ με τον καλϑτερο τρϐπο ςτη γεφϑρωςη του χϊςματοσ μεταξϑ θεωρύασ και 
πρϊξησ. Επιπλϋον, ακολουθοϑν ςε γενικϋσ γραμμϋσ τισ φϊςεισ διεξαγωγόσ τησ κριτικόσ 
αυτοδιερεϑνηςησ, με ςτϐχο τη ςυνειδητοπούηςη τησ προςωπικόσ θεωρύασ του 
εκπαιδευτικοϑ και την ανϊπτυξη των ςτοχαςτικοκριτικών του ικανοτότων, ϐπωσ την 
παρουςιϊζει ο Ματςαγγοϑρασ ςτο βιβλύο του «Θεωρύα διδαςκαλύασ». Εκεύ τονύζεται ϐτι η 
διαδικαςύα κριτικόσ αυτοδιερεϑνηςησ διευκολϑνεται ϐταν γύνεται ςυλλογικϊ απϐ ομϊδα 
εκπαιδευτικών που θεωροϑν το πρϐβλημα που εξετϊζεται ςημαντικϐ. Η ςυλλογικό 
ςτοχαςτικο-κριτικό ανϊλυςη τησ εμπειρύασ τουσ μπορεύ να αποτελϋςει το πλαύςιο 
αναμϐρφωςησ των προγραμμϊτων εκπαύδευςησ διδακτικοϑ προςωπικοϑ και, τϋλοσ, η 
πυκνό αλληλεπικοινωνύα που ςυνεπϊγεται η ςυμμετοχό ςε μια τϋτοια ομϊδα, μπορεύ να 
λειτουργόςει ωσ ϊτυπη «ψυχοθεραπεύα», η οπούα λειτουργεύ ευεργετικϊ για την εκτϐνωςη 
εντϊςεων και τη λϑςη διλημματικών καταςτϊςεων που προκαλοϑν ςυναιςθόματα ενοχόσ 
και αυτοαπϐρριψησ ςτον απομονωμϋνο εκπαιδευτικϐ. (Ματςαγγοϑρασ, 2005, ς. 395-397). 

 Για ϐλουσ τουσ παραπϊνω λϐγουσ θεωροϑμε ϐτι η πρϐταςό μασ ϋχει ερεύςματα τϐςο ςτο 
χώρο τησ θεωρύασ ϐςο και ςτο χώρο τησ πρϊξησ. Οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να 
ενημερωθοϑν για τον τρϐπο αυτϐ ςυνεργαςύασ, ώςτε τα πολλαπλϊ οφϋλη τησ, για τουσ 
ύδιουσ και τουσ μαθητϋσ τουσ, να αποτελϋςουν το κύνητρο για την υιοθϋτηςό τησ και εν 
ςυνεχεύα η ςυνεργαςύα αυτό να αποτελϋςει το πλαύςιο που θα επιφϋρει την πολυπϐθητη 
μεταρρϑθμιςη ςτην εκπαύδευςη με ςημεύο εκκύνηςησ τον ύδιο το δϊςκαλο και την αλλαγό 
τησ ςχολικόσ κουλτοϑρασ. 
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Πεξίιεςε 

την παροϑςα ειςόγηςη παρουςιϊζεται ϋνα πρϐγραμμα Εκπαύδευςησ για την 
Αειφϐρο Ανϊπτυξη (ΕΑΑ), το οπούο ςχεδιϊςτηκε και υλοποιόθηκε κατϊ την ςχολικό 
χρονιϊ 2014-2015 ςτο 8ο Δ. χ. Αμαρουςύου με μαθητϋσ τησ Ϊκτησ και τησ Σρύτησ 
τϊξησ. Ψσ πλαύςιο οργϊνωςησ των δραςτηριοτότων του προγρϊμματοσ επιλϋχτηκε η 
μϋθοδοσ project. Μϋςω των ςυνεργατικών και βιωματικών διδακτικών 
μεθοδολογικών μεθϐδων που χρηςιμοποιόθηκαν αλλϊ και τησ χρόςησ των ΣΠΕ, οι 
μαθητϋσ μελϋτηςαν τα δαςικϊ οικοςυςτόματα, τη ςχϋςη εξϊρτηςησ που 
αναπτϑςςεται ανϊμεςα ςτουσ ανθρώπουσ και τα οικοςυςτόματα και ϋγινε 
ειςαγωγό ςτην ϋννοια τησ Αειφϐρου Ανϊπτυξησ. το βαθμϐ που αυτϐ όταν εφικτϐ, 
αναπτϑχθηκε ενδοςχολικό ςυνεργαςύα μεταξϑ των μαθητών των δϑο τϊξεων. Η 
ειςόγηςη ολοκληρώνεται με μύα προςπϊθεια αξιολϐγηςησ του ςυγκεκριμϋνου 
προγρϊμματοσ και καταγραφόσ των κυριϐτερων ςυμπεραςμϊτων που προϋκυψαν 
απϐ την υλοπούηςό του.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Αειφϐροσ Ανϊπτυξη, δϊςοσ, ενδοςχολικό ςυνεργαςύα, βιωματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ 

Δηζαγσγή 

Σα τελευταύα χρϐνια η επιςτημονικό εκπαιδευτικό ϋρευνα ϋχει εςτιϊςει ςτον τρϐπο με 
τον οπούο μπορεύ να επιτευχθεύ η ανϊπτυξη τησ ενδοςχολικόσ ςυνεργαςύασ ωσ παρϊγοντασ 
ανϊπτυξησ ενϐσ ευρϑτερου πνεϑματοσ ςυνεργαςύασ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ (Waldron & 
McLeskey, 2010). Η ενδοςχολικό ςυνεργαςύα εύναι δυνατϐ να αναπτϑςςεται ςε δϑο πλαύςια: 
ςτη ςυνεργαςύα των εκπαιδευτικών διαφϐρων ειδικοτότων ςε μύα ςχολικό μονϊδα ό ςτην 
ανϊπτυξη ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ διαφορετικών τϊξεων ςτη βϊςη 
ςχεδιαςμοϑ και υλοπούηςησ ενϐσ κοινοϑ ςχεδύου εργαςύασ. Οι ςυνεργατικϋσ αυτϋσ πρακτικϋσ 
ενιςχϑουν τϐςο τισ ικανϐτητεσ των εκπαιδευτικών ϐςο και των μαθητών (Elmore, 1995). Η 
ςυνεργατικϐτητα η οπούα αναπτϑςςεται, εύναι δυνατϐ να αποτελϋςει θεμελιώδεσ 
χαρακτηριςτικϐ τησ κουλτοϑρασ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ και να βελτιώςει τισ ςχϋςεισ 
των ατϐμων που αποτελοϑν τη ςυγκεκριμϋνη ςχολικό κοινϐτητα (Ochieng-Sande, 2013). Σο 
πρώτο πλαύςιο εύναι δυνατϐ να απαντηθεύ ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη με τη 
ςυνεργαςύα διαφϐρων ειδικοτότων κατϊ την υλοπούηςη καινοτϐμων δραςτηριοτότων. Ψσ 
προσ το δεϑτερο πλαύςιο ςυνεργαςύασ, αν και ςυναντϊται αρκετϊ ςτη Δευτεροβϊθμια 
Εκπαύδευςη με αφορμό τη ςτελϋχωςη ομϊδων απϐ μαθητϋσ διαφϐρων τϊξεων με 
προαιρετικό ςυμμετοχό προκειμϋνου να υλοποιηθοϑν καινοτϐμεσ δρϊςεισ, εντοϑτοισ η 
ςυνεργαςύα μαθητών διαφορετικών ςχολικών τϊξεων δεν εύναι ϋνα ςυνηθιςμϋνο φαινϐμενο 
ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη.  
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Οι καινοτϐμεσ βιωματικϋσ δρϊςεισ αποτελοϑν κατϊλληλο πεδύο για την ανϊπτυξη 
τϋτοιων ςυνεργατικών πρωτοβουλιών ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ του Δημοτικοϑ. Ιδιαύτερα η 
υλοπούηςη προγραμμϊτων Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ ό Εκπαύδευςησ για την Αειφϐρο 
Ανϊπτυξη (ΕΑΑ) εύναι δυνατϐ να αποτελϋςουν το ϐχημα προσ μύα αλλαγό ςτην κουλτοϑρα 
του ςχολεύου ςε ςχϋςη με τη ςυνεργατικϐτητα. Με βϊςη τα χαρακτηριςτικϊ τησ η ΕΑΑ δεν 
πρϋπει να υλοποιεύται ωσ εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα πλόρωσ οριοθετημϋνο αλλϊ ωσ μια 
κοινωνικό διαδικαςύα, η οπούα ςυνειςφϋρει ςτην ολοκληρωμϋνη ανϊπτυξη του ατϐμου 
(Tilbury, 1995). Η μϊθηςη δεν εξαντλεύται ςτη μεταφορϊ γνώςεων προσ τουσ μαθητϋσ, αλλϊ 
ςυμπεριλαμβϊνει και τη μετϊδοςη αξιών, τη διαμϐρφωςη ςτϊςεων και ςυμπεριφορών. Με 
τον τρϐπο αυτϐ η εκπαύδευςη ςυμβϊλλει ςτον περιβαλλοντικϐ εγγραματιςμϐ των ατϐμων 
(Knapp, 2000). την ΕΑΑ οι μαθητϋσ καλοϑνται πλϋον να προςεγγύςουν τισ οικολογικϋσ, 
κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ πτυχϋσ των περιβαλλοντικών προβλημϊτων, να αντιληφθοϑν τισ 
βαςικϋσ αιτύεσ αυτών και να προτεύνουν ενδεχϐμενεσ λϑςεισ, μϋςα απϐ διαδικαςύεσ 
ενεργητικόσ μϊθηςησ που θα τουσ επιτρϋπουν να  ςυςχετύζουν τισ πληροφορύεσ που 
λαμβϊνουν με τισ όδη υπϊρχουςεσ γνωςτικϋσ τουσ δομϋσ. υνεπώσ, η ΕΑΑ θα πρϋπει να 
αποτελεύ μύα ςυνεχό εκπαιδευτικό παρϋμβαςη, κατϊ την οπούα οι μαθητϋσ αντιλαμβϊνονται 
ολιςτικϊ το περιβϊλλον τουσ, αποκτοϑν γνώςεισ, φιλοπεριβαλλοντικϋσ ςτϊςεισ, αξύεσ και 
ικανϐτητεσ, ώςτε να μποροϑν διαπραγματεϑονται με τα  περιβαλλοντικϊ προβλόματα 
(Vaughan et al., 2003) μϋςω μιασ διαδικαςύασ που ςτοχεϑει ςτη δημιουργύα ενεργών 
πολιτών με αναπτυγμϋνη κριτικό ςκϋψη. Ουςιαςτικϊ, το επιθυμητϐ αποτϋλεςμα τησ ΕΑΑ 
εύναι το πώσ μϋςω τησ κριτικόσ ςκϋψησ ο μαθητόσ θα καταςτεύ ικανϐσ να ςυνδιαλϋγεται με 
το περιβϊλλον του εκδηλώνοντασ φιλοπεριβαλλοντικϋσ ςυμπεριφορϋσ.  

ϑμφωνα με τα παραπϊνω, ςκοπϐσ τησ παροϑςασ ειςόγηςησ εύναι η παρουςύαςη ενϐσ 
προγρϊμματοσ ΕΑΑ το οπούο υλοποιόθηκε απϐ κοινοϑ με τουσ μαθητϋσ δϑο διαφορετικών 
τϊξεων τησ ύδιασ ςχολικόσ μονϊδασ. Επύςησ, επιχειρεύται μύα αξιολϐγηςη του προγρϊμματοσ 
ϐχι μϐνο ωσ προσ τουσ ςτϐχουσ που εύχαν τεθεύ ςε ςχϋςη με το πρϐγραμμα αλλϊ και ωσ προσ 
τα αποτελϋςματα που προϋκυψαν απϐ την ενδοςχολικό ςυνεργαςύα, η οπούα επιχειρόθηκε 
ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ. 

Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

χεδιαςμόσ και χρονικό διϊρκεια 

το πρϐγραμμα ΕΑΑ ςυμμετεύχαν δϑο τϊξεισ, απϐ ϋνα τμόμα η καθεμύα, η Ϊκτη με 15 
μαθητϋσ και η Σρύτη με 22 μαθητϋσ. Η απϐφαςη να ςχεδιαςτεύ και να υλοποιηθεύ ϋνα 
περιβαλλοντικϐ πρϐγραμμα απϐ κοινοϑ με τουσ μαθητϋσ των δϑο τμημϊτων λόφθηκε ςτο 
πλαύςιο τησ ανϊπτυξησ και υποςτόριξησ τησ ενδοςχολικόσ ςυνεργαςύασ των μαθητών του 
ςχολεύου. υμμετεύχαν τα ςυγκεκριμϋνα τμόματα γιατύ αυτϊ όταν που εύχαν εκδηλώςει 
ενδιαφϋρον να ςχεδιϊςουν και να εκπονόςουν κϊποιο περιβαλλοντικϐ πρϐγραμμα. Σο θϋμα 
που κλόθηκαν να πραγματευτοϑν οι δϑο τϊξεισ όταν το δϊςοσ, αφοϑ το πεδύο αυτϐ 
θεωρόθηκε προςφορϐτερο για την ανϊπτυξη ςυνεργατικών δραςτηριοτότων αλλϊ και 
επειδό οι μαθητϋσ ςε γενικϋσ γραμμϋσ ϋχουν προηγοϑμενεσ γνώςεισ και αναπαραςτϊςεισ του 
δϊςουσ (Μαρδύρησ κ.α., 2006).  Ελόφθη μϋριμνα για το ςωςτϐ ςχεδιαςμϐ του 
προγρϊμματοσ, επειδό μϋςω αυτοϑ μπορεύ να αυξϊνεται η λειτουργικϐτητα του 
προγρϊμματοσ αλλϊ και να ενθαρρϑνεται η δημιουργικϐτητα τϐςο των εκπαιδευτικών ϐςο 
και των μαθητών που ςυμμετϋχουν. Η χρονικό διϊρκεια υλοπούηςησ και ολοκλόρωςησ του 
προγρϊμματοσ ορύςτηκε ςτουσ τρεισ μόνεσ.  

Μϋθοδοσ  

Ο ςχεδιαςμϐσ και η υλοπούηςη του προγρϊμματοσ βαςύςτηκε ςτη μϋθοδο project (ςχϋδιο 
εργαςύασ), η οπούα ςτην ουςύα δεν αποτελεύ καθαρό παιδαγωγικό-διδακτικό μϋθοδο αλλϊ 
ϋνα γενικϐ πλαύςιο οργϊνωςησ των δραςτηριοτότων ενϐσ προγρϊμματοσ Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ (Καλαώτζύδησ & Ουζοϑνησ, 2000). Αξιοποιώντασ την ομαδοςυνεργατικό 
διδαςκαλύα, οι μαθητϋσ των τϊξεων, τϐςο ςτισ γνωςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ ϐςο και ςτισ 
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βιωματικϋσ, εύχαν την ευθϑνη τησ κριτικόσ επεξεργαςύασ των πληροφοριών, τησ 
παρουςύαςόσ τουσ και την επιτυχό ολοκλόρωςη των εργαςιών δραςτηριοτότων τουσ. 
Ιδιαύτερη βαρϑτητα δϐθηκε ςτην ενεργϐ ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών ςτο πλαύςιο τησ 
ομϊδασ τουσ και για το λϐγο αυτϐ οι ρϐλοι του ςυντονιςτό τησ ομϊδασ, ϐπωσ και οι 
υπϐλοιποι,  δεν όταν πϊντοτε ςταθερού, προκειμϋνου να δημιουργηθοϑν αλλϊ και να 
λειτουργόςουν οι επικοινωνιακϋσ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ ομϊδασ (Slavin, 1996· 
Anderson et al., 2004· Φρυςαφύδησ, 2005). Η παρουςύα των εκπαιδευτικών κατϊ τη 
διαδικαςύα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ όταν διακριτικό: καθοδηγοϑςαν και 
ςυμβοϑλευαν τισ ομϊδεσ, ενθϊρρυναν τισ προςπϊθειεσ των μαθητών, ενώ εύχαν το ρϐλο του 
ςυντονιςτό ςτα διαλειμματα ανατροφοδϐτηςησ, ϐπωσ αυτϊ περιγρϊφονται παρακϊτω. 
Ενεργϐτερο ρϐλο εύχαν κατϊ τη διϊρκεια αξιολϐγηςησ του προγρϊμματοσ ςτισ μεταξϑ τουσ 
τακτικϋσ ςυναντόςεισ. 

Εκπαιδευτικού ςτόχοι  

Οι κυριϐτεροι εκπαιδευτικού ςτϐχοι του προγρϊμματοσ (γνωςτικού, ςυναιςθηματικού και 
ψυχοκινητικού) όταν οι εξόσ: οι μαθητϋσ να κατανοόςουν την ϋννοια του οικοςυςτόματοσ, 
να γνωρύςουν τι προςφϋρουν τα δϊςη αλλϊ και τουσ κινδϑνουσ που τα απειλοϑν, να 
κατανοόςουν τη ςχϋςη του ανθρώπου με το φυςικϐ περιβϊλλον και τισ αλληλεξαρτόςεισ 
που αναπτϑςςονται, να κατανοόςουν την ϋννοια τησ αειφορύασ των φυςικών πϐρων, να 
ςυγκρύνουν τα προβλόματα τησ ευρϑτερησ περιοχόσ τουσ με παρϐμοια προβλόματα ϊλλων 
περιοχών, να καλλιεργόςουν θετικϋσ ςτϊςεισ για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και να 
αναπτϑξουν τισ αξύεσ τησ αλληλεγγϑησ, τησ υπευθυνϐτητασ, τησ οικολογικόσ και κοινωνικόσ 
δικαιοςϑνησ. Επύςησ, να αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ, να μποροϑν 
να παρουςιϊζουν γραπτϊ και προφορικϊ τισ εργαςύεσ τουσ, να καταςτοϑν ικανού ςτο να 
ςυγκεντρώνουν και να αξιοποιοϑν πληροφορύεσ απϐ πηγϋσ και να αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ 
για ανϊληψη περιβαλλοντικόσ δρϊςησ ςε ατομικϐ και ςυλλογικϐ επύπεδο με ςτϐχο τη 
διαφϑλαξη των φυςικών πϐρων και την ενημϋρωςη τησ τοπικόσ κοινωνύασ. Ιδιαύτερα οι 
μαθητϋσ τησ Ϊκτησ τϊξησ ϋπρεπε να διερευνόςουν τισ αιτύεσ που δημιουργοϑν το φαινϐμενο 
τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και πώσ αυτϐ ςυνδϋεται με τα δϊςη, να αςκηθοϑν ςτο χειριςμϐ Η/Τ 
και ςτην αςφαλό πλοόγηςη ςτο διαδύκτυο.  

Τλοπούηςη  

Αρχικϊ, για να διερευνηθοϑν οι γνώςεισ των μαθητών και των δϑο τϊξεων ςχετικϊ με το 
υπϐ διερεϑνηςη θϋμα, οι μαθητϋσ κλόθηκαν να ςχεδιϊςουν εννοιολογικοϑσ χϊρτεσ ςχετικοϑσ 
με το δϊςοσ. Οι εννοιολογικού χϊρτεσ αποτϋλεςαν αντικεύμενο επεξεργαςύασ και 
δημιουργόθηκαν ςϑννεφα λϋξεων με τη διαδικτυακό εφαρμογό wordle (www.wordle.net). 
Μϋςα απϐ ςυζότηςη ςτην ολομϋλεια των τϊξεων καθορύςτηκαν οι κυριϐτεροι εκπαιδευτικού 
ςτϐχοι του προγρϊμματοσ. 

Προκειμϋνου οι περιβαλλοντικϋσ ομϊδεσ να εύναι περιςςϐτερο ευϋλικτεσ ωσ προσ τη 
ςυνεργαςύα τουσ και, κυρύωσ, επειδό οι μαθητϋσ των δϑο τϊξεων απεύχαν ηλικιακϊ και 
γνωςτικϊ μεταξϑ τουσ, αποφαςύςτηκε να γύνει η αναζότηςη, η αξιολϐγηςη και η 
επεξεργαςύα των πληροφοριών που ςχετύζονταν με το υπϐ διερεϑνηςη θϋμα απϐ τουσ 
μαθητϋσ των δϑο τϊξεων ξεχωριςτϊ. Οι μαθητϋσ τησ Σρύτησ τϊξησ επικεντρώθηκαν ςτισ 
ωφϋλειεσ των δαςών και τουσ κινδϑνουσ που τα απειλοϑν, ενώ οι μαθητϋσ τησ Ϊκτησ τϊξησ 
προςϋγγιςαν το θϋμα και απϐ την πλευρϊ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και πώσ αυτό ςχετύζεται 
με τη δαςικό υποβϊθμιςη. Οι μαθητϋσ των δϑο τϊξεων εργϊζονταν ανεξϊρτητα προκειμϋνου 
να προςεγγύςουν κριτικϊ τισ ςχετιζϐμενεσ με το θϋμα πηγϋσ και να αντλόςουν πληροφορύεσ 
προκειμϋνου να κατακτόςουν τουσ γνωςτικοϑσ τουσ ςτϐχουσ. τη ςυνϋχεια, και ςε τακτϊ 
χρονικϊ διαςτόματα, περιλαμβϊνονταν κοινϊ διαλεύμματα ενημϋρωςησ, αναςκϐπηςησ, και 
ανατροφοδϐτηςησ ςτο πλαύςιο τησ διαμορφωτικόσ αξιολϐγηςησ του προγρϊμματοσ. τα 
διαλεύμματα ενημϋρωςησ οι μαθητϋσ και των δϑο τϊξεων διϋκοπταν τισ εργαςύεσ τουσ και 
αντϊλλαςςαν μεταξϑ τουσ τισ πληροφορύεσ τισ οπούεσ εύχαν αναςϑρει και επεξεργαςτεύ υπϐ 
μορφό παρουςιϊςεων. Επύςησ, ενημερώνονταν για θϋματα ςχετικϊ με το υπϐ εκπϐνηςη 
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ςχϋδιο εργαςύασ, ενώ γινϐταν κριτικό αναςκϐπηςη και αξιολϐγηςη των επιμϋρουσ εργαςιών 
αλλϊ και τησ ύδιασ τησ λειτουργύασ τησ ομϊδασ, αξιολογώντασ τα επύπεδα ςυνεργαςύασ. Οι 
ομϊδεσ παρουςύαζαν ςτουσ μαθητϋσ των δϑο τϊξεων εργαςύεσ που εύχαν ϋωσ και εκεύνη τη 
χρονικό ςτιγμό ολοκληρωθεύ, ϐπωσ για παρϊδειγμα περιβαλλοντικϋσ παρουςιϊςεισ, αφύςεσ 
και ζωγραφιϋσ, περιβαλλοντικϊ παραμϑθια. Επιπλϋον, ςτη διϊρκεια των διαλειμμϊτων 
αυτών η κϊθε ομϊδα ϋπρεπε να γρϊψει μύα αναφορϊ ςχετικϊ με το τι ϋκανε καλϊ, τι δεν 
ϋκανε καλϊ και τι θα προςπαθοϑςε ςτο μϋλλον να βελτιώςει.  

Τιοθετώντασ το δομικϐ μοντϋλο περιβαλλοντικόσ ςυμπεριφορϊσ του Grob (1995), 
ςϑμφωνα με το οπούο η περιβαλλοντικό ςυμπεριφορϊ εύναι αποτϋλεςμα ενϐσ πλϋγματοσ 
περιβαλλοντικών αξιών, περιβαλλοντικόσ ςυνεύδηςησ και πληροφϐρηςησ, του 
αντιλαμβανϐμενου ϋλεγχου ςυμπεριφορϊσ (το ϊτομο θεωρεύ ϐτι μπορεύ να ςυνειςφϋρει με 
τισ πρϊξεισ του ςτην επύλυςη των προβλημϊτων) και τησ ςυναιςθηματικόσ εμπλοκόσ, οι 
δραςτηριϐτητεσ ςτισ οπούεσ ενεπλϊκηςαν οι μαθητϋσ των δϑο τϊξεων δεν όταν μϐνο 
γνωςτικοϑ περιεχομϋνου, αφοϑ ϋχει αποδειχθεύ με εμπειρικϋσ ϋρευνεσ ϐτι δεν ιςχϑει πωσ η 
γνώςη εύναι ο πρωταρχικϐσ παρϊγοντασ για την εμφϊνιςη περιβαλλοντικϊ υπεϑθυνων 
ςτϊςεων και ςυμπεριφορών (Myers et al., 2004· Oreg and Katz-Gerro, 2006) αλλϊ και 
βιωματικοϑ χαρακτόρα, οι οπούεσ όταν κοινϋσ, με ςκοπϐ να αυξόςουν τη ςυναιςθηματικό 
εμπλοκό των μαθητών ςτα υπϐ διερεϑνηςη ζητόματα. Οι μαθητϋσ των δϑο τϊξεων 
ςυγκροτοϑςαν ομϊδεσ που αποτελοϑνταν απϐ μαθητϋσ και των δϑο τϊξεων και, 
αξιοποιώντασ τισ βιωματικϋσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ τησ Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ, ςυμμετεύχαν ςε μύα ςειρϊ απϐ βιωματικοϑ τϑπου δραςτηριϐτητεσ και δρϊςεισ: 
α) περιβαλλοντικϐ μονοπϊτι και περιβαλλοντικϊ παιχνύδια ςτο δϊςοσ ςε ςυνεργαςύα με το 
WWF,  β) παιχνύδι ρϐλων, ςϑμφωνα με το ςενϊριο του οπούου, οι μαθητϋσ χωριςμϋνοι ςε 
τρεισ ομϊδεσ (εκπρϐςωποι περιβαλλοντικών οργανώςεων, εκπρϐςωποι των κατούκων τησ 
ευρϑτερησ περιοχόσ και εκπρϐςωποι των επενδυτών) θα ϋπρεπε να ανταλλϊξουν 
επιχειρόματα ςχετικϊ με το αν θα ϋπρεπε ϋνα μϋροσ το κοντινοϑ ϊλςουσ να γύνει 
αξιοποιόςιμοσ χώροσ διαςκϋδαςησ και ποια θα όταν τα αποτελϋςματα ςε επύπεδο 
κοινωνύασ, τοπικόσ οικονομύασ και περιβϊλλοντοσ, γ) ςχεδιαςμϐσ και υλοπούηςη ενϐσ 
ςχεδύου δρϊςησ ςτην οικεύα ςχολικό μονϊδα με ςκοπϐ την ενημϋρωςη, την 
ευαιςθητοπούηςη ό την μεύωςη ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ, δ) ςυμμετοχό ςτην εθελοντικό 
δρϊςη “Let’s do it Greece” με ςτϐχο την ευαιςθητοπούηςη των μαθητών ςε θϋματα 
εθελοντιςμοϑ και προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ ςτο πλαύςιο τησ οπούασ οι μαθητϋσ 
προαιρετικϊ μετακινόθηκαν με τα ποδόλατϊ τουσ, ε) ςυμμετοχό ςτη δημιουργύα ςκηνικών 
με θϋμα τα δϋντρα για την αύθουςα τελετών τησ ςχολικόσ μονϊδασ ςε ςυνεργαςύα με την 
υπεϑθυνη καθηγότρια Αιςθητικόσ Αγωγόσ και ςτ) δραματοπούηςη των περιβαλλοντικών 
παραμυθιών των μαθητών.  

Επιπλϋον, οι μαθητϋσ ςυμμετεύχαν ςτο πρϐγραμμα προαγωγόσ τησ ανϊγνωςησ και 
ςτόριξησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ “Βιβλύα ςε ρϐδεσ” με θϋμα τα δϊςη. Οι μαθητϋσ 
διϊβαζαν και ςυζητοϑςαν τα βιβλύα μϋςα ςτην τϊξη, ενώ υπόρχε η δυνατϐτητα δανειςμοϑ 
των βιβλύων. το παραπϊνω πλαύςιο δημιουργόθηκε το αλφαβητϊρι του δϊςουσ και ϋγινε 
ςυγγραφό αντύςτοιχων παραμυθιών. Η ςυγκεκριμϋνη δραςτηριϐτητα υλοποιόθηκε με βϊςη 
την εμπειρύα που ϋχει αποκομιςτεύ ϐτι τα βιβλύα μποροϑν να αποτελϋςουν ϋνα ιςχυρϐ 
κύνητρο ενεργοπούηςησ των μαθητών προσ την επύτευξη των ςτϐχων τησ Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ, αφοϑ με τον τρϐπο αυτϐ μεγιςτοποιεύται η ςυναιςθηματικό εμπλοκό των 
μαθητών (Βαςιλοϑδησ, 2014).  

Σϋλοσ, το πρϐγραμμα εντϊχθηκε ςτο Διεθνϋσ δύκτυο «Μαθαύνω για τα δϊςη» υπϐ το 
ςυντονιςμϐ τησ  Ελληνικόσ Εταιρεύασ Προςταςύασ τησ Υϑςησ.  

Αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε.  

Επειδό η ορθολογικό χρόςη των Νϋων Σεχνολογιών κατϊ τη διδαςκαλύα αυξϊνει τα 
κύνητρα ςυμμετοχόσ, ϋνταξησ και μϊθηςησ των μαθητών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 
(Βοςνιϊδου, 2006· Ruthven 2007· Βαςιλοϑδησ, 2011), αξιοποιόθηκε το κινητϐ εργαςτόριο 
πληροφορικόσ του ςχολεύου και οι μαθητϋσ πλοηγόθηκαν ςε επιλεγμϋνεσ ιςτοςελύδεσ 
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προκειμϋνου να αντλόςουν πληροφοριακϐ υλικϐ. Η εϑρεςη πληροφοριών δομόθηκε πϊνω 
ςτη μεθοδολογικό προςϋγγιςη τησ ιςτοεξερεϑνηςησ (Σςιωτϊκησ & Σζιμογιϊννησ, 2012), η 
οπούα εύχε ςχεδιαςτεύ με το εργαλεύο ανοικτοϑ κώδικα eXe - eLearning XHTML editor, ϋνα 
εργαλεύο ςυγγραφόσ υλικοϑ e-learning ανοικτοϑ κώδικα (Βαςιλοϑδησ, 2012). Οι Νϋεσ 
Σεχνολογύεσ κρύθηκαν ωσ απαραύτητεσ για να υποςτηρύξουν το ςυνεργατικϐ πλαύςιο, για να 
δημοςιοποιηθοϑν οι εργαςύεσ των μαθητών και να υπϊρξει πληροφϐρηςη και 
ανατροφοδϐτηςη προσ τουσ γονεύσ των μαθητών (Abeliotis et al., 2010), αλλϊ και για να 
υπϊρξει μεύωςη ςτον αριθμϐ των αντιτϑπων των πηγών οι οπούεσ θα χρηςιμοποιοϑνταν ωσ 
βϊςεισ δεδομϋνων. Επύςησ, μϋςω των κατϊλληλων λογιςμικών, δϐθηκε η ευκαιρύα ςτουσ 
μαθητϋσ να δημιουργόςουν εννοιολογικοϑσ χϊρτεσ και ςϑννεφα λϋξεων. 

Αξιολόγηςη  

Η τελικό εκπαιδευτικό αξιολϐγηςη του ςχεδύου εργαςύασ πραγματοποιόθηκε ςε δϑο 
επύπεδα. το πρώτο επύπεδο, αξιολογόθηκε απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ που ςυμμετεύχαν 
ςτο πρϐγραμμα η επύτευξη ό ϐχι των ςτϐχων που εύχαν τεθεύ καθώσ και το εύδοσ τησ 
ςυνεργαςύασ που αναπτϑχθηκε ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ. Οι μαθητϋσ με τισ ομϊδεσ τουσ 
κλόθηκαν να ςυμπληρώςουν δϑο κλύμακεσ διαβαθμιςμϋνων κριτηρύων (ρουμπρύκεσ). Η 
πρώτη αφοροϑςε ςτο αν οι μαθητϋσ κατϋκτηςαν τουσ ςτϐχουσ που εύχαν τεθεύ και η 
δεϑτερη αφοροϑςε ςτην αξιολϐγηςη τησ ςυνεργαςύασ των μαθητών ςτο πλαύςιο τησ 
ομϊδασ. Προκειμϋνου να εξαχθοϑν αςφαλό ςυμπερϊςματα απϐ την ορθϐτερη ςυμπλόρωςη 
των κλιμϊκων, εύχε προηγηθεύ ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ η ςυνδιαμϐρφωςη των κριτηρύων 
και οι μαθητϋσ εύχαν ενημερωθεύ για το πώσ πρϋπει να ςυμπληρώςουν τισ κλύμακεσ 
(Κουκοϑλησ, 2015). το δεϑτερο επύπεδο, αξιολογόθηκε απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, μϋςω τησ 
ϊμεςησ και ςυςτηματικόσ παρατόρηςησ των ςυμπεριφορών που εκδόλωςαν οι μαθητϋσ 
(Δημητρϐπουλοσ, 1998), η κατϊκτηςη ό ϐχι των ςτϐχων, αν μϋςω τησ ςυνεργατικόσ 
μϊθηςησ καλλιεργόθηκε πνεϑμα ενδοςχολικόσ ςυνεργαςύασ καθώσ και η αξιολϐγηςη του 
οργανωτικοϑ πλαιςύου του ςχεδύου εργαςύασ. Οι ςυναντόςεισ των εκπαιδευτικών 
πραγματοποιοϑνταν ςε εβδομαδιαύα βϊςη. τισ ςυναντόςεισ αυτϋσ γινϐταν καταγραφό των 
παρατηρόςεων και των ςυμπεραςμϊτων που προϋκυπταν απϐ την πρϐοδο του 
προγρϊμματοσ και επιχειροϑνταν η ςταδιακό αποτύμηςό του. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι τϐςο τα αποτελϋςματα τησ αυτοαξιολϐγηςησ των μαθητών ϐςο 
και τα αποτελϋςματα των εκπαιδευτικών βρϋθηκαν να ςυμφωνοϑν μεταξϑ τουσ, γεγονϐσ 
που προκϑπτει και απϐ παρϐμοιεσ ερευνητικϋσ εφαρμογϋσ (Κουκοϑλησ, 2015). Οι μαθητϋσ 
κατϋκτηςαν τουσ ςτϐχουσ του προγρϊμματοσ, ενώ ςε ςχϋςη με τα αποτελϋςματα τησ 
ενδοςχολικόσ ςυνεργαςύασ καταγρϊφηκε το αυξημϋνο ενδιαφϋρον που ϋδειξαν οι μαθητϋσ 
για τισ δραςτηριϐτητεσ και τισ δρϊςεισ που υλοποιόθηκαν, η προςμονό που επιδεύκνυαν για 
τισ κοινϋσ δραςτηριϐτητεσ, ιδιαύτερα οι μικρϐτεροι ςε ηλικύα μαθητϋσ, και οι δεξιϐτητεσ που 
αναπτϑχθηκαν απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ μαθητϋσ ϋτςι ώςτε να υποβοηθοϑν τουσ 
μικρϐτερουσ ςυμμαθητϋσ τουσ, ϐπου αυτϐ χρειαζϐταν, για την ολοκλόρωςη του ςχεδύου 
εργαςύασ. Σϋλοσ, ωσ προσ το οργανωτικϐ πλαύςιο θα πρϋπει να επιςημανθοϑν οι δυςκολύεσ 
που προϋκυψαν ςε ςχϋςη με τη διεξαγωγό των κοινών δραςτηριοτότων εξαιτύασ του 
περιοριςμϋνου χώρου τησ ςχολικόσ αύθουςασ και του αριθμοϑ των μαθητών και του χρϐνου 
που απαιτεύτο προκειμϋνου να γύνει λειτουργικό η τϊξη για ςυνεργατικό διδαςκαλύα και να 
τοποθετηθεύ ο απαραύτητοσ εξοπλιςμϐσ, ϋτςι ώςτε να εργϊζονται απρϐςκοπτα οι ομϊδεσ.   

πκπεξάζκαηα 

κοπϐσ τησ παροϑςασ ειςόγηςησ όταν η παρουςύαςη και η αξιολϐγηςη προγρϊμματοσ 
ΕΑΑ, το οπούο υλοποιόθηκε απϐ κοινοϑ με μαθητϋσ δϑο διαφορετικών τϊξεων τησ ύδιασ 
ςχολικόσ μονϊδασ. Σα κυριϐτερα ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν με βϊςη την εμπειρύα που 
αποκομύςτηκε ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

Ψσ προσ τισ δυςκολύεσ του εγχειρόματοσ θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη ο περιοριςμϐσ του 
χώρου τησ ςχολικόσ αύθουςασ, ιδιαύτερα αν τα ςχϋδια εργαςύασ υλοποιοϑνται απϐ 
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πολυπληθό τμόματα. Η διϊταξη των θρανύων, η οπούα επηρεϊζει το εύδοσ τησ επικοινωνύασ 
που θα αναπτυχθεύ ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ, εύναι ϋνα  ζότημα το οπούο εύναι δϑςκολο να 
διευθετηθεύ. Επύςησ, τα πολυπληθό τμόματα εύναι λιγϐτερο ευϋλικτα ϐχι μϐνο ωσ προσ την 
οργϊνωςη του χώρου αλλϊ και ωσ προσ το χρϐνο που απαιτεύται για τη ςωςτό διεξαγωγό 
των δραςτηριοτότων.  

Σα θετικϊ αποτελϋςματα που καταγρϊφηκαν αφοροϑςαν ςτην επύτευξη των ςτϐχων του 
ςχεδύου εργαςύασ αλλϊ και ςτην εμφϊνιςη ςυνεργατικοϑ πνεϑματοσ ανϊμεςα ςτουσ 
μαθητϋσ διαφορετικόσ ηλικύασ και ςε περιπτώςεισ πϋρα απϐ τη διαδικαςύα υλοπούηςησ του 
προγρϊμματοσ. Υαύνεται ϐτι μϋςω τησ ολιςτικόσ προςϋγγιςησ του περιβϊλλοντοσ 
επετεϑχθηςαν οι ςτϐχοι που εύχαν τεθεύ. Οι μαθητϋσ λειτοϑργηςαν μϋςα ςε ϋνα 
ομαδοςυνεργατικϐ και ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ αλληλοδιδακτικϐ πλαύςιο μϊθηςησ. Επύςησ, 
αναπτϑχθηκαν μεταξϑ τουσ ςυνεργατικϋσ ςχϋςεισ, οι οπούεσ όταν εμφανεύσ ϐχι μϐνο ςτο 
πλαύςιο υλοπούηςησ του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ αλλϊ ςε περιπτώςεισ πϋρα απϐ το 
πρϐγραμμα, για παρϊδειγμα ςτην αυλό του ςχολεύου ϐπου οι μικρού ςε ηλικύα μαθητϋσ 
ζητοϑςαν τη βοόθεια των μεγαλϑτερων, γεγονϐσ το οπούο οφεύλεται ςτην καινοτομύα του 
ςχεδύου εργαςύασ. Με βϊςη αυτό την παρατόρηςη μπορεύ να υποςτηριχθεύ ϐτι η 
ενδοςχολικό ςυνεργαςύα κατϊ την υλοπούηςη καινοτϐμων δραςτηριοτότων μπορεύ να 
ςυμβϊλει προσ την κατεϑθυνςη τησ πρϐληψησ φαινομϋνων ενδοςχολικόσ βύασ. 
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Γηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο: «Παίδνληαο θαη δεκηνπξγψληαο κε ην 

Αιθάβεην» 
 

ηνχξια Πνιχκληα 

Εκπαιδευτικϐσ ΠΕ70 (Δαςκϊλα) ςτο 92ο Δημοτικϐ χολεύο Θεςςαλονύκησ   
polymniasi@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Σο χϋδιο Εργαςύασ «Παύζοντασ και δημιουργώντασ με το Αλφϊβητο» υλοποιόθηκε 
ωσ πολιτιςτικϐ πρϐγραμμα ςτην Ευϋλικτη Ζώνη και με διϊχυςη ςτα υπϐλοιπα 
μαθόματα του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ,  
Η επεξεργαςύα ενϐσ τϋτοιου θϋματοσ αποφαςύςτηκε με την ελπύδα πωσ μύα 
παιγνιώδησ νϐτα ςτη ςχολικό αύθουςα, ςτη διδαςκαλύα και ςτη ςχολικό 
καθημερινϐτητα θα ςυμβϊλλει τα μϋγιςτα ςτην προςοχό, ςτην αποδοχό και ςτην 
αποδοτικό μϊθηςη. Εξϊλλου οι τρεισ λϋξεισ παιδύ, παιχνύδι, παιδεύα ςυνεπϊγονται η 
μύα την ϊλλη. Βαςικϐσ ςκοπϐσ του project όταν οι μαθητϋσ να γνωρύςουν, να 
κατανοόςουν και να μϊθουν το αλφϊβητο μϋςα απϐ ποικύλεσ και παιγνιώδεισ 
δραςτηριϐτητεσ, καθώσ και να αναγνωρύςουν, να αποκωδικοποιόςουν και να 
κατανοόςουν τον κώδικα του αλφαβότου με δραςτηριϐτητεσ που προωθοϑν τη 
δημιουργικό ϋκφραςη. Ακϐμη να γνωρύςουν την ιςτορύα τησ γραφόσ και να 
ςυνειδητοποιόςουν τη χρηςιμϐτητϊ τησ ωσ μϋςο επικοινωνύασ για τον ϊνθρωπο. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: αλφϊβητο, πολιτιςτικϐ πρϐγραμμα, ιςτορύα γραφόσ, παιχνύδι 

Δηζαγσγή 

Σο χϋδιο Εργαςύασ «Παύζοντασ και δημιουργώντασ με το Αλφϊβητο» υλοποιόθηκε ωσ 
πολιτιςτικϐ πρϐγραμμα ςτην Ευϋλικτη Ζώνη και με διϊχυςη ςτα πλαύςια τησ Γλώςςασ, τησ 
Υιλαναγνωςύασ, τησ Μελϋτησ Περιβϊλλοντοσ τησ Αιςθητικόσ Αγωγόσ και τησ Πληροφορικόσ 
και τησ Υυςικόσ Αγωγόσ. 

Βαςικϐσ ςκοπϐσ του project όταν οι μαθητϋσ να γνωρύςουν, να κατανοόςουν και να 
μϊθουν το αλφϊβητο μϋςα απϐ ποικύλεσ και παιγνιώδεισ δραςτηριϐτητεσ, καθώσ και να 
αναγνωρύςουν, να αποκωδικοποιόςουν και να κατανοόςουν τον κώδικα του αλφαβότου με 
δραςτηριϐτητεσ που προωθοϑν τη δημιουργικό ϋκφραςη.  

Ακϐμη να γνωρύςουν την ιςτορύα τησ γραφόσ και να ςυνειδητοποιόςουν τη χρηςιμϐτητϊ 
τησ ωσ μϋςο επικοινωνύασ για τον ϊνθρωπο. 

Η επεξεργαςύα ενϐσ τϋτοιου θϋματοσ αποφαςύςτηκε με την ελπύδα πωσ μύα παιγνιώδησ 
νϐτα ςτη ςχολικό αύθουςα, ςτη διδαςκαλύα και ςτη ςχολικό καθημερινϐτητα θα ςυμβϊλλει 
τα μϋγιςτα ςτην προςοχό, ςτην αποδοχό και ςτην αποδοτικό μϊθηςη. Εξϊλλου οι τρεισ 
λϋξεισ παιδύ, παιχνύδι, παιδεύα ςυνεπϊγονται η μύα την ϊλλη. Ο δϊςκαλοσ γνωρύζει τη 
ςημαςύα του παιχνιδιοϑ ςτη ψυχοπνευματικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ. Αντιλαμβϊνεται πωσ 
το παιχνύδι εύναι το καλϑτερο εργαλεύο μϊθηςησ και το χρηςιμοποιεύ δημιουργικϊ.   

υνεπώσ ωσ εκπαιδευτικού, ασ μην ξεχνϊμε αυτϐ που ανϋφερε πϊντα ο αεύμνηςτοσ 
δϊςκαλοσ Φρόςτοσ Σςολϊκησ: «Σο κεφϊλι του παιδιοϑ δεν εύναι δοχεύο για να το γεμύζουμε με 
γνώςεισ. Εύναι ςπύρτο και φωτιϊ για να το ανϊψουμε και αυτϐσ εύναι ο ρϐλοσ του δαςκϊλου. 
Να ανϊβει αυτό τη φωτιϊ. Να ανϊβει το ςπύρτο.» 
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Σν ρέδην Δξγαζίαο 

Γεληθά ζηνηρεία:  

 Διαθεματικϐ χϋδιο Εργαςύασ (project) με θϋμα: «Παύζοντασ και δημιουργώντασ με το 
Αλφϊβητο»  

Τλοποιόθηκε ςτην Α΄ Δημοτικοϑ ςτο 19ο Δημοτικϐ χολεύο Θεςςαλονύκησ 
Διϊρκεια: Απϐ Οκτώβριο μϋχρι Μϊιο 2013-14 

Τπνζέκαηα 

 Ιςτορύα τησ γραφόσ. 
 Πϐτε και πώσ μϊθαμε να γρϊφουμε; 
 Πϐτε και απϐ ποιουσ ανακαλϑφθηκε το αλφϊβητο; 
 Ποια υλικϊ χρηςιμοποιοϑςαν οι ϊνθρωποι για να γρϊψουν;  
 Πϐτε και απϐ ποιουσ εφευρϋθηκε το χαρτύ; 
 Σι εύναι ο πϊπυροσ και η περγαμηνό και πώσ καταςκευϊζονταν;  
 Βιβλιοθόκεσ. 
 Θεατρικϊ παιχνύδια με το αλφϊβητο. 
 Εικαςτικϊ παιχνύδια με το αλφϊβητο. 
 Γλωςςικϊ παιχνύδια με το αλφϊβητο. 

θνπνί 

Οι μαθητϋσ:  
 να γνωρύςουν, να κατανοόςουν και να μϊθουν το αλφϊβητο μϋςα απϐ ποικύλεσ και 

παιγνιώδεισ δραςτηριϐτητεσ 
 να αναγνωρύςουν, να αποκωδικοποιόςουν και να κατανοόςουν τον κώδικα του 

αλφαβότου με δραςτηριϐτητεσ που προωθοϑν τη δημιουργικό ϋκφραςη 
 να γνωρύςουν την ιςτορύα τησ γραφόσ 
 να καλλιεργόςουν τη δημιουργικϐτητα και τη φανταςύα τουσ, μϋςα απϐ ποικύλουσ 

τρϐπουσ ϋκφραςησ (γλωςςικό, αιςθητικό, μουςικό κτλ) 
 να αναπτϑξουν την κριτικό και δημιουργικό ςκϋψη μϋςα απϐ βιωματικϋσ 

προςεγγύςεισ, να αναπτϑξουν κλύςεισ και δεξιϐτητεσ και να ενιςχϑςουν τη 
ςυναιςθηματικό τουσ νοημοςϑνη 

 να ενταχθοϑν ςε ομϊδεσ και να ςυνεργαςτοϑν, να μϊθουν να εκφρϊζουν τισ απϐψεισ 
τουσ  

 να εξαςκόςουν την ικανϐτητα να χειρύζονται αποτελεςματικϊ και δημιουργικϊ το 
λϐγο (προφορικϐ και γραπτϐ)  

 να προςεγγύςουν διαθεματικϊ το θϋμα 
 να ϋρθουν ςε επαφό με την τϋχνη και τισ νϋεσ τεχνολογύεσ. 

ηόρνη 

    Οι μαθητϋσ 
 να μϊθουν να γρϊφουν, να αναγνωρύζουν και να επεξεργαςτοϑν ενςυνεύδητα τα 24 

γρϊμματα-φθϐγγουσ τησ αλφαβότασ  
 να επιτϑχουν την πληρϋςτερη ανϊπτυξη του αλφαβητιςμοϑ μϋςα απϐ την 

επεξεργαςύα διαφϐρων υλικών και μϋςων 
 να ςυνειδητοποιόςουν τη χρηςιμϐτητα τησ γραφόσ ωσ μϋςο επικοινωνύασ για τον 

ϊνθρωπο 
 να κατανοόςουν τη γραφό ωσ κωδικοποιημϋνο ςϑςτημα επικοινωνύασ με ορατϊ 

ςημεύα 
 να ϋρθουν ςε επαφό με ϊλλα αλφϊβητα 
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 να παύξουν και να δημιουργόςουν με αφορμό το αλφϊβητο 
 να γνωρύςουν τουσ τρϐπουσ επικοινωνύασ ϊλλοτε και ςόμερα 
 να πληροφορηθοϑν για τα διϊφορα εύδη γραφόσ 
 να παρακολουθόςουν διαχρονικϊ την ιςτορύα – εξϋλιξη τησ γραφόσ (εικϐνεσ, 

ιδεογρϊμματα, ςυλλαβικϋσ γραφϋσ, αλφαβητικϋσ γραφϋσ) 
 να γνωρύςουν τα ςημαντικϐτερα αλφϊβητα του κϐςμου  
 να παρακολουθόςουν την εξϋλιξη των υλικών και των μϋςων γραφόσ απϐ την 

αρχαιϐτητα μϋχρι ςόμερα 
 να εξοικειωθοϑν με τα βαςικϊ μϋςα επικοινωνύασ και ενημϋρωςησ 
 να διαπιςτώςουν ϊλλουσ τρϐπουσ επικοινωνύασ 
 να αγαπόςουν το βιβλύο και να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι εκτϐσ απϐ πληροφοριακϐ 

αποτελεύ και ψυχαγωγικϐ υλικϐ 
 να ϋρθουν ςε επαφό με παλιϊ αναγνωςτικϊ  
 να γνωρύςουν και να ενημερωθοϑν για τη λειτουργύα των βιβλιοθηκών 
 να εργαςτοϑν ομαδικϊ και δημιουργικϊ και να αναπτϑξουν κριτικό ςτϊςη και ςκϋψη 
 να οξϑνουν τη φανταςύα τουσ και να αναπτϑξουν δημιουργικό ςκϋψη 
 να μϊθουν να εργϊζονται μϋςα ςε κλύμα ςυνεργατικϐτητασ και αλληλεπύδραςησ, να 

αναλϊβουν πρωτοβουλύεσ, να ςκεφθοϑν, να εκφρϊςουν απορύεσ, να διατυπώςουν 
ερωτόςεισ, να προβληματιςθοϑν 

 να εργαςτοϑν με ϐχημα τισ τϋχνεσ και τον πολιτιςμϐ για την επύτευξη των παραπϊνω 
ςτϐχων 

 να διαςκεδϊςουν, να παύξουν, να χαροϑν μϋςα απϐ ποικύλεσ δραςτηριϐτητεσ - 
παιχνύδι, ζωγραφικό, εικαςτικϋσ δημιουργύεσ, δραματοπούηςη κ.ϊ. 

Μεζνδνινγία θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο - ζηξαηεγηθέο  

Για τη διεξαγωγό του ςχεδύου εργαςύασ επιλϋχθηκε η μϋθοδοσ project, ενώ  βαςύςτηκε 
ςτισ αρχϋσ τησ ομαδοςυνεργατικόσ διδαςκαλύασ, καθώσ και ςτισ κοινωνικοπολιτιςμικϋσ 
θεωρύεσ (Vygotsky). Ϊτςι αναδεύχθηκε το μαθητοκεντρικϐ μοντϋλο διδαςκαλύασ, ενιςχϑθηκε 
η ςυνεργαςύα μεταξϑ των μαθητών και προωθόθηκε η χρόςη των νϋων τεχνολογιών. 

Επύςησ, το ςενϊριο ςτηρύχτηκε ςτη θεωρύα τησ πολλαπλόσ νοημοςϑνησ και προώθηςε 
την πολυαιςθητηριακό προςϋγγιςη τησ γνώςησ (Gardner), εφϐςον οι μαθητϋσ ϋπρεπε να 
φτϊςουν ςτον τελικϐ ςτϐχο τησ κατανϐηςησ του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου, μϋςα απϐ 
ποικύλεσ δραςτηριϐτητεσ. Ακϐμη, εφαρμϐςτηκε η ςυνεργατικό μϊθηςη, η ϋρευνα, η 
βιωματικό μϊθηςη, ο καταιγιςμϐσ ιδεών, ο αυτοςχεδιαςμϐσ, η καλλιτεχνικό δραςτηριϐτητα, 
και τα παιγνύδια ρϐλων.  

ήςον αφορϊ τισ Σ.Π.Ε., οι οπούεσ χρηςιμοποιόθηκαν ςε αρκετϋσ δραςτηριϐτητεσ, αυτϋσ 
αποτελοϑν πολυδϑναμα μϋςα επικοινωνύασ, αναζότηςησ, επεξεργαςύασ και διϊδοςησ 
πληροφοριών, που μποροϑν να επιδρϊςουν καταλυτικϊ ςτη διεϑρυνςη και τον εμπλουτιςμϐ 
των διδακτικών και μαθηςιακών διαδικαςιών. υμβϊλλουν δε ςτη δημιουργύα μαθηςιακών 
περιβαλλϐντων, τα οπούα διευκολϑνουν την πρϐκληςη του ενδιαφϋροντοσ, την ενεργητικό 
ςυμμετοχό και την εποικοδϐμηςη τησ γνώςησ απϐ τουσ/τισ μαθητϋσ/τριεσ. (Βλαχϊβασ Ι., 
Δαγδιλϋλησ Β., Ευαγγελύδησ Γ., Παπαδϐπουλοσ Γ., ατρϊτζεμη Μ., Χϑλλοσ Δ., 2004) 

Η προςθετικό τουσ αξύα ςυνύςταται τϐςο ςτη ςυνδιαμϐρφωςη τησ διδαςκαλύασ απϐ 
κοινοϑ δαςκϊλου-μαθητών, ςτην αναζότηςη πηγών απϐ τα ύδια τα παιδιϊ, ϐςο και ςτην 
ϊμεςη πρϐςβαςη τησ πληροφορύασ, ςτην επεξεργαςύα και ςτο μεταςχηματιςμϐ τησ γνώςησ 
ςε εκπαιδευτικϐ υλικϐ, αξιοποιόςιμο απϐ τουσ μαθητϋσ. Επύςησ, απϐ τη "φϑςη" τουσ οι ΣΠΕ 
ευνοοϑν την ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ των μαθητών.  

Η αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα επιτρϋπει τη μετϊβαςη απϐ το 
δαςκαλοκεντρικϐ χαρακτόρα τησ διϊλεξησ ςτο μαθητοκεντρικϐ μοντϋλο τησ ανακαλυπτικόσ 
μϊθηςησ (Bruner,J.,1960).  Ϊτςι οι μαθητϋσ προςεγγύζουν, ςυνειδητοποιοϑν και 
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εποικοδομοϑν αβύαςτα τη νϋα πληροφορύα, μϋςα απϐ εςωτερικϋσ νοητικϋσ διεργαςύεσ 
(κονςτρουκτιβιςμϐσ).    

Οι εκπαιδευτικϋσ εφαρμογϋσ των Σ.Π.Ε. που ςυνδυϊζουν ομαδοςυνεργατικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ, αλληλεπύδραςη των μαθητών με τον υπολογιςτό και αυτενϋργεια  ςτην  
πορεύα του μαθόματοσ, τεύνουν να μεγιςτοποιοϑν τα οφϋλη τησ τεχνολογύασ ςτη ςχολικό 
τϊξη.  

Εξϊλλου, οι ςϑγχρονεσ θεωρύεσ μϊθηςησ αποδύδουν μεγϊλη ςημαςύα ςτον 
κοινωνιοπολιτιςμικϐ παρϊγοντα και ςυνηγοροϑν υπϋρ τησ οργϊνωςησ μαθημϊτων, ςτα 
οπούα ευνοεύται η κοινωνικό αλληλεπύδραςη και η ςυνεργατικό μϊθηςη (Vygotsky,1934). 

Ϊτςι, οι μαθητϋσ/τριεσ απϋκτηςαν ενεργητικϐ ρϐλο, ο οπούοσ βαςύζεται ςτην 
αλληλεπύδραςη, την πρωτοβουλύα και τη δημιουργικϐτητα, ενώ η εκπαιδευτικϐσ 
μετατρϊπηκε ςε ςυνερευνητό των παιδιών ςτην πορεύα τουσ προσ τη γνώςη και ςυντονιςτό 
τησ λειτουργύασ τησ τϊξησ.  

’ αυτϐ το πλαύςιο, η διαθεματικό προςϋγγιςη ςτηρύχθηκε ςε ομαδοκεντρικϊ ςχόματα 
λειτουργύασ τησ τϊξησ, επικεντρωμϋνα ςε ςυνεργατικϋσ μορφϋσ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ, 
καθώσ και καλλιϋργειασ κλύματοσ αποδοχόσ και αλληλεγγϑησ, δεδομϋνα που ανατρϋπουν 
τον ατομικϐ ανταγωνιςμϐ που χαρακτηρύζει τη λειτουργύα του παραδοςιακοϑ ελληνικοϑ 
ςχολεύου. (Φρυςαφύδησ Κ., 2000) 

Γηαζεκαηηθόηεηα 

Σο χϋδιο Εργαςύασ υλοποιόθηκε ςτην Ευϋλικτη Ζώνη και με διϊχυςη ςτα περιςςϐτερα 
μαθόματα του Αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ, ϐπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχεδιϊγραμμα. 

Εικϐνα 1. Διαθεματικϐτητα 

 
 

Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ΑΠ γηα ηελ Α΄ ηάμε ζρεηηθά κε ην ζέκα 

Γλώςςα: ήλο το α΄ τεϑχοσ, β΄ τεϑχοσ: «Ϊνα γρϊμμα για την Ιωϊννα», και 9η ενϐτητα «Ο 
κϐςμοσ των βιβλύων» 

Ανθολϐγιο: «Η πρώτη μϋρα ςτο ςχολεύο» ςελ. 30, «Μαργαρύτα» ςελ. 33, «Ο παπαγϊλοσ» ς. 
37 

Υιλαναγνωςύα: Επεξεργαςύα βιβλύων ςχετικών με το επιλεγμϋνο θϋμα. 
Μελϋτη Περιβϊλλοντοσ: Ενϐτητα 5η: «Πώσ επικοινωνοϑμε;» ςελ. 101 

Πξνβιεπόκελε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ή πξόζσπα: 

Τπεϑθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ Π.Ε. Ανατ. Θες/νύκησ  
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Βαφοποϑλειο Πνευματικϐ Κϋντρο - Παιδικό Βιβλιοθόκη 
Μϋλη του οικογενειακοϑ κϑκλου 

Πξνγξακκαηηζκόο δξαζηεξηνηήησλ 

Ϊρευνα και ςυγκϋντρωςη πληροφοριακοϑ υλικοϑ απϐ τουσ μαθητϋσ/τριεσ.  
Καταγραφό και επεξεργαςύα πληροφοριών. 
Φειροτεχνύεσ- καταςκευϋσ, ζωγραφικό ςχετικϋσ με το θϋμα. 
Επεξεργαςύα βιβλύων ςχετικών με το θϋμα.  
Παραγωγό δικοϑ μασ αλφϊβητου.  
Δραςτηριϐτητεσ - παιχνύδια με αφορμό τα αλφϊβητα.  
Καταςκευό παπϑρου.  
Αυτοςχεδιαςμού και δραματοποιόςεισ. 
Επύςκεψη ςτην παιδικό βιβλιοθόκη του Βαφοπουλεύου Πνευματικοϑ Κϋντρου. 
Αξιολϐγηςη εργαςιών. Εξαγωγό  ςυμπεραςμϊτων. Προετοιμαςύα παρουςύαςησ.    
Σελικό παρουςύαςη υλικοϑ ςτην τϊξη ό ςτο ςχολεύο. 

Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Α΄ θάζε 

Αρχικϊ επιχειρόθηκε η δημιουργύα ερεθύςματοσ και η κινητοπούηςη του ενδιαφϋροντοσ 
των μαθητών για το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Πραγματοποιόθηκε ςυζότηςη ςτην ολομϋλεια τησ 
τϊξησ με θϋμα γιατύ επικοινωνοϑν οι ϊνθρωποι και με ποιουσ τρϐπουσ, πϐτε και πώσ ϊρχιςαν 
να γρϊφουν και γιατύ. Με τη μϋθοδο του καταιγιςμοϑ ιδεών καταγρϊφηκαν οι ιδϋεσ των 
παιδιών που αναδϑθηκαν αυθϐρμητα ςχετικϊ με την ανθρώπινη επικοινωνύα και την 
ιςτορύα τησ γραφόσ και διαχωριςμϐσ αξϐνων προσ διερεϑνηςη. 

υγκεντρώθηκε υλικϐ ςχετικϐ με το θϋμα μασ (βιβλύα, παραμϑθια, εφημερύδεσ, 
περιοδικϊ, εικϐνεσ, cd, dvd, τραγοϑδια, πύνακεσ ζωγραφικόσ κ.ϊ.) και πραγματοποιόθηκε 
ενημϋρωςη των γονϋων για το πρϐγραμμϊ μασ, με ςτϐχο την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεργαςύασ 
τουσ. 

Β΄ Φάζε:  

Γξαζηεξηφηεηεο 

 Απϐ το βιβλύο «Μια αλφαβότα με θϋατρο τραγοϑδι και χορϐ» κϊναμε διϊφορεσ 
δραςτηριϐτητεσ για την διδαςκαλύα των γραμμϊτων. Σο βιβλύο απευθϑνεται κυρύωσ 
ςε εκπαιδευτικοϑσ τησ Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και τησ Προςχολικόσ αγωγόσ και 
αποτελεύ μια εναλλακτικό πρϐταςη για τη διδαςκαλύα, την εμπϋδωςη και κυρύωσ την 
αφομούωςη τησ γνώςησ τησ πρώτησ ανϊγνωςησ και γραφόσ, ςε ςυνδυαςμϐ και με την 
αναδυϐμενη γραφό και ανϊγνωςη.  

 Για να εμπεδώςουν τα παιδιϊ τα πρώτα γρϊμματα που διδϊχτηκαν ανϋλυςαν και 
ςυνϋθεςαν τισ λϋξεισ αλϊτι, Σιτύνα, ϋλατο, ςαλϊτα, καπϋλο, πεπϐνι, με καρτϋλεσ. 

Εικϐνα 2. Ανϊλυςη και ςϑνθεςη των λϋξεων. 
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 Κϊθε γρϊμμα που επεξεργαζϐμαςταν, τα παιδιϊ το καταςκεϑαζαν με πλαςτελύνη. 
Επιπλϋον ϋφτιαχναν ςυλλαβϋσ ό ακϐμη και λϋξεισ.    

 Παύξαμε μπϐουλινγκ με τα γρϊμματα! Πϊνω ςε 5 μπουκϊλια νεροϑ κολλόςαμε τα 
φωνόεντα α,ε,ι,η,ο (αργϐτερα βϊλαμε το ω και το υ) και ςτη μπϊλα κολλοϑςαμε κϊθε 
φορϊ το ςϑμφωνο που επεξεργαζϐμαςταν. Ϊνα παιδύ κυλοϑςε την μπϊλα και ανϊλογα 
με τα μπουκϊλια που ϋπεφταν ςχημϊτιζαν τισ ςυλλαβϋσ. Σο παιχνύδι παιζϐταν απϐ 
ϐλα τα παιδιϊ τησ τϊξησ με τη ςειρϊ. 

 Παύξαμε το παιχνύδι: «Μ’ ϋνα πλαςτικϐ αυγϐ βρύςκω τα γρϊμματα εγώ!». ε κύτρινα 
κουτϊκια απϐ τα αυγϊ kinder ϋκπληξη γρϊψαμε ςτο επϊνω μϋροσ του το κεφαλαύο 
γρϊμμα και ςτο κϊτω το μικρϐ γρϊμμα. Σα παιδιϊ ϋνωναν τα κεφαλαύα γρϊμματα με 
τα αντύςτοιχα μικρϊ. Ϋ ϋνωναν το καινοϑριο γρϊμμα (ςϑμφωνο) με τα φωνόεντα, 
ςχηματύζοντασ ςυλλαβϋσ, ό λϋξεισ. Κϊθε φορϊ που τελεύωνε μια ενϐτητα προςτύθενται 
και τα γρϊμματϊ τησ. 

 Παύξαμε παραδοςιακϊ παιχνύδια ανϊλογα με το γρϊμμα που επεξεργαζϐμαςταν.  
Περνϊ – περνϊ η μϋλιςςα, για το γρϊμμα Μ. 
Μόλα, για το γρϊμμα Η. 
Κρυφτϐ και κυνηγητϐ για το γρϊμμα Κ. 
Ποϑ ‘ν’ το, ποϑ ‘ν’ το δαχτυλύδι, για το γρϊμμα Δ. 

 Δραματοποιόςαμε κϊποια απϐ τα κεύμενα του βιβλύου τησ γλώςςασ (α΄ τεϑχοσ). 
 Με αφορμό τη διδαςκαλύα κϊθε νϋου γρϊμματοσ, οι μαθητϋσ ζωγρϊφιζαν λϋξεισ που 

εύχαν ςαν πρώτο γρϊμμα το διδαςκϐμενο. Ϊτςι πραγματοποιόθηκε η παραγωγό του 
δικοϑ μασ αλφϊβητου: «Απϐ το Α ωσ το Ψ». Κϊθε μαθητόσ επϋλεγε μϐνοσ του ποια 
λϋξη όθελε να ζωγραφύςει. το τϋλοσ δημιουργόςαμε και ϋνα εξώφυλλο για το 
αλφϊβητϐ μασ. 

 Αφοϑ ολοκληρώθηκε η διδαςκαλύα του αλφϊβητου δημιουργόςαμε τα δικϊ μασ 
αλφαβητϊρια και τα αναρτόςαμε ςτουσ τούχουσ τησ τϊξησ μασ. 
Σο αλφαβητϊρι των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ (ατομικό και ομαδικό εργαςύα) 
Σο αλφαβητϊρι των ζώων (ατομικό και ομαδικό εργαςύα) 
Σο αλφαβητϊρι των ονομϊτων μασ, με τα ονϐματα των παιδιών τησ τϊξησ 

 Παρακολουθόςαμε απϐ το διαδύκτυο τα βύντεο τησ ςειρϊσ «Ϊνα γρϊμμα μια ιςτορύα»  
http://www.i-create.gr/images/gramma_istoria/gramma_a/index.html Απϐ την ύδια 
ιςτοςελύδα παύξαμε τα διαδραςτικϊ παιχνύδια που προτεύνονται. 
 Δουλϋψαμε με το λογιςμικϐ του Παιδαγωγικοϑ Ινςτιτοϑτου «Γλώςςα Α΄-Β΄ 

Δημοτικοϑ»       http://ts.sch.gr/software 
 Και με τισ διαδραςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ απϐ το διαδικτυακϐ τϐπο i-pinakas 

http://www.i-pinakas.com/ 
 Σα παιδιϊ αντιςτούχιςαν τα κεφαλαύα με τα πεζϊ γρϊμματα ςτο παιχνύδι του Ramkid 

http://www.4pi.gr/ramkid/swf/games/game14.html 
 Εύδαμε «Σο τραγοϑδι τησ αλφαβότου» 

https://www.youtube.com/watch?v=2VxBidHBalQ 
 την αύθουςα πληροφορικόσ κϊθε μαθητόσ ϋγραψε το ονοματεπώνυμϐ του ςε ϋνα 

καρτελϊκι (ςε φϑλλο εργαςύασ word). Μετϊ ϋβαλαν τισ καρτϋλεσ ςε αλφαβητικό 
ςειρϊ.  

 Με το λογιςμικϐ tux paid τα παιδιϊ δημιοϑργηςαν το αλφαβητϊρι τησ τϊξησ μασ, 
ζωγραφύζοντασ κϊθε ζευγϊρι μαθητών δϑο γρϊμματα. 

 Δημιουργόςαμε το δικϐ μασ μυςτικϐ αλφϊβητο - κώδικα. Σα παιδιϊ, ςε ομϊδεσ, 
απϋδωςαν κϊθε γρϊμμα του αλφαβότου με διαφορετικϐ ςϑμβολο ό με ϋνα ϊλλο 
γρϊμμα ό αριθμϐ. Μετϊ ϋγραψαν ϋνα μικρϐ μόνυμα ακολουθώντασ τον κώδικϊ τουσ 
και το ϋδωςαν ςτισ ϊλλεσ ομϊδεσ για να το διαβϊςουν.  

 Για να μϊθουν τα παιδιϊ την αλφαβότα και για να μποροϑν να βϊζουν εϑκολα τισ 
λϋξεισ ςε αλφαβητικό ςειρϊ, καταςκευϊςαμε ςελιδοδεύκτεσ με την αλφαβότα. 

 Σα παιδιϊ δημιοϑργηςαν μια αλφαβότα με μακαρϐνια.  

http://www.i-create.gr/images/gramma_istoria/gramma_a/index.html
http://ts.sch.gr/software
http://www.i-pinakas.com/
http://www.4pi.gr/ramkid/swf/games/game14.html
https://www.youtube.com/watch?v=2VxBidHBalQ
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 Εύδαμε, ξεφυλλύςαμε και διαβϊςαμε κϊποια αποςπϊςματα απϐ παλιϊ αναγνωςτικϊ. 
 Εύδαμε και κϊποια πολϑ παλιϐτερα απϐ την ιςτοςελύδα:  
http://gnoseis.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91
%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%9
9%CE%9A%CE%91 
 Παρακολουθόςαμε απϐ το διαδύκτυο την παρϊςταςη του Καραγκιϐζη «Ο 

Καραγκιϐζησ γραμματικϐσ», απϐ τον Ευγϋνιο παθϊρη.  
https://www.youtube.com/watch?v=hgc2cz8hCYM 

 Διαβάςαμε, ςυηθτιςαμε, και διαςκεδάςαμε με τα βιβλία: 
«Μια τρελό τρελό αλφαβότα» και ακοϑςαμε το CD με τα αντύςτοιχα τραγοϑδια, (τησ 
Ρϊνιασ Μπουμπουρό, Εκδϐςεισ: Χυχογιϐσ)   
«Αλφαβητϊρι με γλωςςοδϋτεσ» (του Ευγϋνιου Σριβιζϊ, Εκδϐςεισ: Ελληνικϊ Γρϊμματα)  
«Με το ϊλφα και το βότα» (τησ Παυλύνασ Παμποϑδη, Εκδϐςεισ Κϋδροσ, 1999) 
«Ο πϐλεμοσ τησ Ψμεγαβότασ» (του Ευγϋνιου Σριβιζϊ, Εκδϐςεισ: Μύνωασ)  
«Η Πιπύτςα να ταξιδεϑει... ςτην αλφαβότα» (τησ Μϊρωσ Θεοδωρϊκη, Εκδϐςεισ Διϊπλαςη) 
«Σο αλφαβητϊρι τησ φϑςησ» (τησ Μαρύασ Υραγκιϊ, Εκδϐςεισ: Ελληνικϊ Γρϊμματα)  
 Απϐ το διαδύκτυο εύδαμε: 
«Με την βοόθεια τησ μελωδύασ μαθαύνουμε το ελληνικϐ αλφϊβητο»  
https://www.youtube.com/watch?v=YVq3587vT6s 
«Μαγειρεϑω με τα Γρϊμματα- Μαθαύνω την αλφαβότα» 
https://www.youtube.com/watch?v=murywlEVb9s 
«Η Αλφαβότα με φωνόματα» https://www.youtube.com/watch?v=_JGFRlmVQl4 
«Αλφϊβητο Ζώων» https://www.youtube.com/watch?v=a0SFa7ZOELA 
«Σο τραγοϑδι τησ Αλφαβότασ» https://www.youtube.com/watch?v=5jhjvAyr07s 
«ΑΝ... η αλφαβότα όταν ευχϋσ!» 
https://www.youtube.com/watch?v=PqyCBAIXVb0&list=PLQxlHmCTt7sOtOxdVZc4s1OH
mvptjM5w3 
«Η αλφαβότα των λουλουδιών» http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/06/blog-
post_5366.html 
 Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ του αλφαβότου, ερευνόςαμε την Ιςτορύα τησ 

γραφόσ. (Πϐτε και πώσ μϊθαμε να γρϊφουμε;) 
 Σαξιδϋψαμε πύςω ςτο χρϐνο τϐτε που οι ϊνθρωποι ζοϑςαν ςτισ ςπηλιϋσ και εύδαμε 

απϐ το διαδύκτυο βραχογραφύεσ απϐ τα ςπόλαια Λαςκώ και Αλταμύρα, ενώ 
ςυζητόςαμε αν οι βραχογραφύεσ όταν απλό διακϐςμηςη ό μόπωσ θϋλανε να 
μεταδώςουν κϊποιο μόνυμα.  

 Ποϑ ανακαλϑφθηκαν τα πρώτα δεύγματα γραφόσ; (ουμϋριοι - φηνοειδόσ γραφό, 
Μεςοποταμύα, Αιγϑπτιοι: ιερογλυφικό γραφό, Κύνα)  

 Σα παιδιϊ φαντϊςτηκαν πωσ εύναι Κινϋζοι μαθητϋσ που διδϊςκονται την κινϋζικη 
γραφό και προςπϊθηςαν να γρϊψουν κϊποιεσ λϋξεισ ςτα κινϋζικα! 

 Εύδαμε τα ιερογλυφικϊ τησ Κρότησ ϐπωσ αποτυπώνονται πϊνω ςτον Δύςκο τησ 
Υαιςτοϑ και φτιϊξαμε τουσ δικοϑσ μασ δύςκουσ τησ Υαιςτοϑ με πλαςτελύνη. 

 Μϊθαμε για το φοινικικϐ και για το ελληνικϐ αλφϊβητο.   
 Οι μαθητϋσ ϋγραψαν ϐπωσ οι αρχαύοι Ϊλληνεσ, μϐνο με κεφαλαύα γρϊμματα και χωρύσ 

κενϐ ανϊμεςα ςτισ λϋξεισ. 
 Ερευνόςαμε ποια υλικϊ χρηςιμοποιοϑςαν για να γρϊψουν οι αρχαύοι λαού (πϋτρα, 

πηλϐ, ξϑλινεσ πινακύδεσ αλειμμϋνεσ με κερύ, πϊπυροσ, περγαμηνό).  
 Μϊθαμε για τα ϐςτρακα. Σα παιδιϊ δημιοϑργηςαν τα δικϊ τουσ ϐςτρακα, με πηλϐ. 
 Οι μαθητϋσ καταςκεϑαςαν πϊπυρουσ, ϋγραψαν επϊνω ς’ αυτοϑσ και τουσ υπϋγραψαν 

με μελϊνι και κονδυλοφϐρο.  
 Επιπλϋον ϋφτιαξαν τισ δικϋσ τουσ δημιουργύεσ με ςφραγύδεσ και μελϊνι. 

http://gnoseis.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91
http://gnoseis.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91
http://gnoseis.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91
https://www.youtube.com/watch?v=hgc2cz8hCYM
https://www.youtube.com/watch?v=YVq3587vT6s
https://www.youtube.com/watch?v=murywlEVb9s
https://www.youtube.com/watch?v=_JGFRlmVQl4
https://www.youtube.com/watch?v=a0SFa7ZOELA
https://www.youtube.com/watch?v=5jhjvAyr07s
https://www.youtube.com/watch?v=PqyCBAIXVb0&list=PLQxlHmCTt7sOtOxdVZc4s1OHmvptjM5w3
https://www.youtube.com/watch?v=PqyCBAIXVb0&list=PLQxlHmCTt7sOtOxdVZc4s1OHmvptjM5w3
http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/06/blog-post_5366.html
http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/06/blog-post_5366.html
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 Απϐ το λογιςμικϐ του Παιδαγωγικοϑ Ινςτιτοϑτου «Γλώςςα Γ΄- Δ΄ Δημοτικοϑ» 
http://ts.sch.gr/software βρόκαμε ενδιαφϋρουςεσ πληροφορύεσ και δημιουργικϊ 
παιχνύδια για την Ιςτορύα τησ Γραφόσ.  

 Εξετϊςαμε πώσ επικοινωνοϑμε ςόμερα και ποια εύναι τα βαςικϊ μϋςα επικοινωνύασ 
και ενημϋρωςησ. 

 Σα παιδιϊ ϋςτειλαν mail απϐ τον υπολογιςτό του ςχολεύου ςτον δϊςκαλο τησ 
πληροφορικόσ.  

 Φωριςμϋνα ςε ζευγϊρια, φαντϊςτηκαν πωσ κρατοϑν ϋνα κινητϐ τηλϋφωνο και 
ανϋπτυξαν ϋνα διϊλογο μεταξϑ τουσ. 

 Απϐ το διαδύκτυο εύδαμε βιβλιοθόκεσ απϐ ϐλο τον κϐςμο. 
 Επιςκεφτόκαμε την παιδικό βιβλιοθόκη του Βαφοπουλεύου Πνευματικοϑ Κϋντρου, 

ϐπου τα παιδιϊ ενημερώθηκαν για τη λειτουργύα τησ βιβλιοθόκησ και για τον τρϐπο 
δανειςμοϑ των βιβλύων.   

 Κϊθε παιδύ ϋφερε 2-3 βιβλύα απϐ το ςπύτι του, με ςτϐχο να δημιουργόςουμε 
δανειςτικό βιβλιοθόκη ςτην τϊξη μασ. Κϊθε βδομϊδα τα παιδιϊ επϋλεγαν ϋνα βιβλύο, 
ϋβριςκαν τον τύτλο του ςτον κατϊλογο και ϋγραφαν δύπλα το ϐνομϊ τουσ.  

 Αναφϋραμε και προςεγγύςαμε νοηματικϊ παροιμύεσ και παροιμιακϋσ – λαώκϋσ φρϊςεισ, 
με περιεχϐμενο ενδεικτικϐ τησ ςπουδαιϐτητασ που αποδύδει ο λαϐσ ςτη γνώςη των 
«γραμμϊτων». 

 Με οδηγϐ το ανθρωπϐμορφο αλφϊβητο του Δημότρη Δεληνικϐλα τα παιδιϊ 
χρηςιμοπούηςαν το ςώμα τουσ και “ϋγραψαν” τισ φρϊςεισ: «ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΟΤΝ 
ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ» και «ΠΡΟΣΑΣΕΧΣΕ ΣΑ ΖΨΑ» παύρνοντασ αφορμό απϐ τα ϊλλα δϑο 
project που δουλεϑαμε. 

 Απϐ το διαδύκτυο εύδαμε ϋργα τϋχνησ ςχετικϊ με το θϋμα μασ και τα 
διαπραγματευτόκαμε με τισ παρακϊτω δραςτηριϐτητεσ.  

 Οι μαθητϋσ ςχολύαςαν τουσ πύνακεσ, τουσ περιϋγραψαν, παρατόρηςαν τα αντικεύμενα 
που υπϊρχουν ς’ αυτοϑσ και τισ ενδυμαςύεσ των ανθρώπων, πρϐτειναν δικοϑσ τουσ 
τύτλουσ για κϊθε πύνακα, εξϋφραςαν τα ςυναιςθόματα που τουσ δημιουργόθηκαν 
βλϋποντασ τουσ πύνακεσ, φαντϊςτηκαν ποϑ βρύςκονται οι ϊνθρωποι απϐ κϊποιο 
πύνακα, γιατύ βρύςκονται εκεύ, τι κϊνουν, τι λϋνε μεταξϑ τουσ, δημιοϑργηςαν μύα 
ιςτορύα για ϋναν πύνακα, ϋγιναν οι ύδιοι πρωταγωνιςτϋσ και δραματοπούηςαν την 
ιςτορύα που επινϐηςαν, ζωντϊνεψαν μερικοϑσ απϐ τουσ πύνακεσ και προςπϊθηςαν να 
τουσ αναπαραςτόςουν ϐςο πιο πιςτϊ μποροϑςαν. 

Γ΄ θάζε  

Γξαζηεξηφηεηεο: 

 Σα παιδιϊ παρουςύαςαν ςε ϐλο το ςχολεύο τισ καταςκευϋσ που δημιοϑργηςαν ςτη 
διϊρκεια του προγρϊμματοσ. 

 Δημιουργόςαμε το βιβλύο του προγρϊμματϐσ μασ με τύτλο: «Παύζοντασ και 
δημιουργώντασ με το Αλφϊβητο» με τισ εργαςύεσ των παιδιών.  

 Σην παγκϐςμια ημϋρα παιδικοϑ βιβλύου, 2 Απριλύου, η μϋρα που γεννόθηκε ο μεγϊλοσ 
παραμυθϊσ Φανσ Κρύςτιαν Ωντερςεν, την αφιερώςαμε ςτο βιβλύο. Διαβϊςαμε βιβλύα 
απϐ τη βιβλιοθόκη τησ τϊξησ μασ και παραμϑθια του Ωντερςεν. 

 Διαβϊςαμε και ςυζητόςαμε τα δϋκα δικαιώματα του μικροϑ αναγνώςτη, τον «Ύμνο 
του Βιβλύου» του Ευγϋνιου Σριβιζϊ, το πούημα τησ Μ. Γουμενοποϑλου «Για τα παιδιϊ 
ϐλου του κϐςμου», και το πούημα του Γ. Κρϐκου «Σο βιβλύο». 

 Ακοϑςαμε, χορϋψαμε, διαςκεδϊςαμε και μϊθαμε τραγοϑδια ςχετικϊ με το θϋμα μασ. 
 Παρακολουθόςαμε τη θεατρικό παρϊςταςη «Λϊχανα και χϊχανα». 

http://ts.sch.gr/software
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Αμηνιφγεζε - πκπεξάζκαηα 

 Σο ενδιαφϋρον των παιδιών ϋμεινε αμεύωτο και η ςυμμετοχό τουσ όταν ενεργητικό.  
 Ϊδειξαν ενθουςιαςμϐ, δοϑλεψαν αβύαςτα και με κϋφι.  
 Κατανϐηςαν, αποκωδικοπούηςαν και ϋμαθαν το αλφϊβητο.  
 Εκφρϊςτηκαν δημιουργικϊ.   
 Καλλιϋργηςαν τη δημιουργικϐτητα και τη φανταςύα τουσ, μϋςα απϐ ποικύλουσ 

τρϐπουσ ϋκφραςησ (γλωςςικό, αιςθητικό, μουςικό κτλ) 
  Ϊμαθαν να ςυνεργϊζονται, να παύρνουν πρωτοβουλύεσ, και να βοηθϊει το ϋνα το 

ϊλλο. 
  Ϊμαθαν να ςυζητοϑν, να ςϋβονται τον ςυνομιλητό τουσ, να περιμϋνουν τη ςειρϊ τουσ. 
  Οι μαθητϋσ με χαμηλϋσ επιδϐςεισ και μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, ςυμμετεύχαν ενεργϊ ςε 

ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ. 
  Οι ςτϐχοι επιτεϑχθηκαν ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ.  
  Φϊρηκαν, ϋπαιξαν, διαςκϋδαςαν, ευχαριςτόθηκαν, εντυπωςιϊςτηκαν, ςυμμετεύχαν, 

εκφρϊςτηκαν.  
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Ηζηνζειίδεο 

i-pinakas http://www.i-pinakas.com/ (προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
Ramkid http://www.4pi.gr/ramkid/swf/games/game14.html (προςπελϊςτηκε ςτισ 
20/5/2015) 
Αλφϊβητο Ζώων https://www.youtube.com/watch?v=a0SFa7ZOELA 
(προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
ΑΝ... η αλφαβότα όταν ευχϋσ! 
https://www.youtube.com/watch?v=PqyCBAIXVb0&list=PLQxlHmCTt7sOtOxdVZc4
s1OHmvptjM5w3 (προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 

http://www.i-pinakas.com/
http://www.4pi.gr/ramkid/swf/games/game14.html
https://www.youtube.com/watch?v=a0SFa7ZOELA
https://www.youtube.com/watch?v=PqyCBAIXVb0&list=PLQxlHmCTt7sOtOxdVZc4s1OHmvptjM5w3
https://www.youtube.com/watch?v=PqyCBAIXVb0&list=PLQxlHmCTt7sOtOxdVZc4s1OHmvptjM5w3
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Ϊνα γρϊμμα μια ιςτορύα http://www.i-
create.gr/images/gramma_istoria/gramma_a/index.html (προςπελϊςτηκε ςτισ 
20/5/2015)  
Η Αλφαβότα με φωνόματα https://www.youtube.com/watch?v=_JGFRlmVQl4 
(προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
Η αλφαβότα των λουλουδιών 
http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/06/blog-post_5366.html 
(προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
Λογιςμικϐ του Παιδαγωγικοϑ Ινςτιτοϑτου Γλώςςα Α΄-Β΄ Δημοτικοϑ και Γλώςςα Γ΄-Δ΄ 
Δημοτικοϑ  http://ts.sch.gr/software (προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
Μαθαύνουμε το ελληνικϐ αλφϊβητο 
https://www.youtube.com/watch?v=YVq3587vT6s (προςπελϊςτηκε ςτισ 
20/5/2015) 
Μαγειρεϑω με τα Γρϊμματα- Μαθαύνω την αλφαβότα 
https://www.youtube.com/watch?v=murywlEVb9s (προςπελϊςτηκε ςτισ 
20/5/2015) 
Ο Καραγκιϐζησ γραμματικϐσ https://www.youtube.com/watch?v=hgc2cz8hCYM 
(προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
Παλιϊ αναγνωςτικϊ  
http://gnoseis.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%99%CE
%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%A
4%CE%99%CE%9A%CE%91 (προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
Σο τραγοϑδι τησ Αλφαβότασ https://www.youtube.com/watch?v=5jhjvAyr07s 
(προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
Σο τραγοϑδι τησ αλφαβότου https://www.youtube.com/watch?v=2VxBidHBalQ 
(προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
Σςολϊκησ Φ. Γλώςςα, Παιδεύα, διδαςκαλύα  
http://www.med.auth.gr/depts/bpp/Glossa_Paideia_Didaskalia.pdf 
(προςπελϊςτηκε ςτισ 20/5/2015) 
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http://ts.sch.gr/software
https://www.youtube.com/watch?v=YVq3587vT6s
https://www.youtube.com/watch?v=murywlEVb9s
https://www.youtube.com/watch?v=hgc2cz8hCYM
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https://www.youtube.com/watch?v=5jhjvAyr07s
https://www.youtube.com/watch?v=2VxBidHBalQ
http://www.med.auth.gr/depts/bpp/Glossa_Paideia_Didaskalia.pdf
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Δξεπλψληαο ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ 

απέλαληη ζηε κέζνδν ηεο νξαηήο ζθέςεο (visible thinking). Σν ρξνληθφ 

κηαο επηκφξθσζεο 
 

Υακδαδάθε Γεσξγία  

χολικό ϑμβουλοσ 3ησ Περιφϋρειασ ΠΕ70 Ροδϐπησ,  
Περιφερειακό  Διεϑθυνςη Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ  

youham@hotmail.com 
  

Πεξίιεςε 

Η μϋθοδοσ τησ ορατόσ ςκϋψησ Visible Thinking παρουςιϊςτηκε το 1967 ςτο 
Πανεπιςτόμιο του Harvard και εξετϊζει τισ Σϋχνεσ ςε ςχϋςη με την εκπαύδευςη και 
τη δυνατϐτητα καλλιϋργειασ τησ κριτικόσ ςκϋψησ. Η μϋθοδοσ αυτό ςτηρύζεται ςτην 
επαναλαμβανϐμενη, περιοδικό και ςυνειδητό χρόςη «ρουτινών ςκϋψησ» που  
αναπτϑςςουν την κριτικό ςκϋψη των παιδιών και καθιςτϊ τη ςκϋψη ορατό ςτο 
χώρο χρηςιμοποιώντασ εικϐνεσ ϋργων τϋχνησ. Η γνώςη τησ μεθϐδου αυτόσ και η 
δυνατϐτητα χρόςησ τησ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ αποτελεύ μια καινοτομύα ςτισ 
ςτρατηγικϋσ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ καθώσ διεγεύρει το ενδιαφϋρον των 
εκπαιδευϐμενων, δύνει την ευκαιρύα να εκφραςτοϑν και ανούγει νϋουσ ορύζοντεσ 
ςτην προςϋγγιςη τησ γνώςησ. Η παροϑςα ϋρευνα παρουςιϊζει μια επιμορφωτικό 
δραςτηριϐτητα, ϐπου η ϋννοια του πολϋμου προςεγγύζεται βιωματικϊ με τη μϋθοδο 
τησ ορατόσ ςκϋψησ και αποκρυςταλλώνει τισ ςτϊςεισ και τουσ προβληματιςμοϑσ 
των επιμορφοϑμενων απϋναντι ςτη χρόςη τησ μεθοδου ςτην καθημερινό τουσ 
πρακτικό. 
 
Λϋξεισ κλειδιϊ: Μϋθοδοσ ορατόσ ςκϋψησ, ρουτύνεσ ςκϋψησ, επιμϐρφωςη 
εκπαιδευτικών 

Ειςαγωγό 
    Η επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑσ ϊξονεσ των 
καθηκϐντων  του ςχολικοϑ ςυμβοϑλου, ϐπωσ ορύζεται ςτην Τπουργικό Απϐφαςη 
Υ.353.1/324/105657/ Δ1/16.10.2002, ςτο ϊρθρο 9  «Καθόκοντα και αρμοδιϐτητεσ των 
χολικών υμβοϑλων ςε ςχϋςη με τουσ εκπαιδευτικοϑσ».  Ο τρϐποσ που επιλϋγει το εύδοσ 
τησ επιμϐρφωςησ (ενδοςχολικό, θϋματα που αφοροϑν ςυγκεκριμϋνα μαθόματα ό 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ) και τον τρϐπο διεξαγωγόσ τησ (βιωματικϊ εργαςτόρια, 
προςομοιώςεισ κτλ) αποδεικνϑει την ικανϐτητϊ του να αφουγκραςτεύ τισ ανϊγκεσ και τα 
αιτόματα των εκπαιδευτικών τησ περιφϋρειϊσ του και να τα ςυγκερϊςει με  τισ δυνατϐτητεσ 
τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ, τισ ιδιαιτερϐτητεσ των ςχολεύων, τη γεωγραφικό τουσ θϋςη, 
αλλϊ και με τα νεώτερα δεδομϋνα τησ παιδαγωγικόσ επιςτόμησ. 
    Ο ζπγθεξαζκφο φισλ ησλ παξακέηξσλ δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Θξάθεο φπνπ πνιιά απφ ηα ζρνιεία είλαη κεηνλνηηθά. ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 

ππεξεηνχλ δάζθαινη θπξίσο ρξηζηηαλνί ζην ζξήζθεπκα ζην ειιελφγισζζν πξφγξακκα θαη 

ακηγψο κνπζνπικάλνη ζην ηνπξθφγισζζν πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ κνηξάδεηαη 

ζηηο δχν γιψζζεο. ηα ειιεληθά δηδάζθνληαη ε ειιεληθή γιψζζα, ε κειέηε πεξηβάιινληνο, ε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή, ε ηζηνξία θαη ε γεσγξαθία θαη ζηα ηνπξθηθά δηδάζθνληαη ε 

ηνπξθηθή γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, ηα ζξεζθεπηηθά, ε θπζηθή, ε θπζηθή ηζηνξία, ηα εηθαζηηθά, ε 

κνπζηθή θαη ε γπκλαζηηθή.  
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    Οι εκπαιδευτικού που ϋλαβαν μϋροσ ςτην παροϑςα ϋρευνα ϋχουν μϐνιμη κατοικύα ςτην 
Κομοτηνό και ςτην Αλεξανδροϑπολη.  Οι επιλογϋσ των θεμϊτων  τησ επιμϐρφωςόσ τουσ 
γύνονται με βϊςη τισ επιθυμύεσ και τισ επιλογϋσ των θεμϊτων που ϋχουν επιλϋξει  με 
ερωτηματολϐγιο ςτο τϋλοσ τησ προηγοϑμενησ ςχολικόσ χρονιϊσ, τισ ιδιαιτερϐτητεσ που 
καλοϑνται να αντιμετωπύςουν ςτα ςχολεύα τουσ (ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, διδαςκαλύα 
των ελληνικών ωσ δεϑτερησ γλώςςασ κτλ) και τισ προςωπικϋσ τουσ επιθυμύεσ για ςτόριξη ςε 
ςυγκεκριμϋνα περιβαλλοντικϊ, πολιτιςτικϊ και προγρϊμματα αγωγόσ υγεύασ που ϋχουν 
αναλϊβει. 
    τα μειονοτικϊ ςχολεύα οι δϊςκαλοι του ελληνϐγλωςςου προγρϊμματοσ αντιμετωπύζουν 
τη δυςκολύα τησ ϋκφραςησ των μαθητών, τησ επικοινωνύασ μαζύ τουσ, τησ διδαςκαλύασ 
εννοιών ςτα πλαύςια των μαθημϊτων κυρύωσ τησ ιςτορύασ και τησ κοινωνικόσ και πολιτικόσ 
αγωγόσ, αλλϊ και την πύεςη του χρϐνου, γιατύ το πρϐγραμμα μοιρϊζεται ςτισ δυο γλώςςεσ. 
Οι δϊςκαλοι του τουρκϐγλωςςου προγρϊμματοσ εντοπύζουν τισ δυςκολύεσ τουσ ςτη φτωχό 
παραγωγό λϐγου των μαθητών, λϐγω των περιοριςμϋνων παραςτϊςεων και ευκαιριών να 
ϋρθουν ςε επαφό με ποικύλα αιςθητικϊ ερεθύςματα (μουςεύα, αύθουςεσ τϋχνησ, βιβλιοθόκεσ 
κτλ), λϐγω τησ απϐςταςησ των περιςςϐτερων ςχολεύων απϐ την Κομοτηνό και την 
οικονομικό αδυναμύα μετακινόςεων με τισ οικογϋνειϋσ τουσ, πϋρα απϐ τα ϐρια του χωριοϑ 
τουσ. 
    Επιπλϋον, το ενδιαφϋρον και των δυο ομϊδων ςτρϋφεται ςε καινοτϐμεσ πρακτικϋσ ςαν 
προςπϊθεια απεγκλωβιςμοϑ τουσ απϐ την καθιερωμϋνη διδαςκαλύα και ςαν ευκαιρύα για 
την ανϊπτυξη τησ ςυνεύδηςησ των παιδιών ωσ υπεϑθυνων ενεργών πολιτών. 
        Προςπαθώντασ να δοθεύ απϊντηςη ςτα αιτόματα αυτϊ των εκπαιδευτικών για 
ανϊπτυξη του τρϐπου ςκϋψησ των παιδιών, αλλϊ και ςτοχεϑοντασ ςτην προςωπικό τουσ 
ανϊπτυξη θεωρόθηκε απαραύτητο να ϋρθουν  ςε επαφό και να μυηθοϑν ςτη χρόςη τησ 
μεθϐδου τησ ορατόσ ςκϋψησ. ϑμφωνα με τον αλτερό (2006), η βελτύωςη τησ ποιϐτητασ 
τησ εκπαύδευςησ, ςτην οπούα αποςκοπεύ η επιμϐρφωςη, εξαρτϊται απϐ την ιςχυροπούηςη 
τησ προςωπικϐτητασ των εκπαιδευτικών, τησ ικανϐτητϊσ τουσ να ςκϋφτονται ποιοι εύναι, τι 
πρϊττουν ωσ δϊςκαλοι και  ποιεσ τεχνικϋσ εφαρμϐζουν ςτη διδαςκαλύα. 
    την παροϑςα εργαςύα θα παρουςιαςτεύ  μια επιμορφωτικό ςυνϊντηςη που ϋγινε το 
Μϊρτιο του 2015 με ςτϐχο να γνωρύςουν οι εκπαιδευτικού τη μϋθοδο τησ ορατόσ ςκϋψησ 
(visible thinking), ωσ μϋθοδο διδαςκαλύασ εννοιών  μϋςα απϐ το παρϊδειγμα τησ 
προςϋγγιςησ και τησ διδαςκαλύασ τησ ϋννοιασ του πολϋμου. 
    Αρχικϊ θα δοθεύ μια θεωρητικό προςϋγγιςη τησ μεθϐδου τησ ορατόσ ςκϋψησ,  θα 
ακολουθόςει η περιγραφό τησ επιμορφωτικόσ δρϊςησ, ςτη ςυνϋχεια θα παρατεθοϑν τα 
αποτελϋςματα και η ςυζότηςη πϊνω ςτα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ που διενεργόθηκε ςτο 
τϋλοσ τησ επιμϐρφωςησ με ερωτηματολϐγια αναςτοχαςμοϑ πϊνω ςτην επιμορφωτικό 
δρϊςη και τϋλοσ θα αναφερθοϑν τα ςυμπερϊςματα απϐ την εφαρμογό τησ δρϊςησ. 
  

Προωθώντασ μια κουλτοϑρα ςκϋψησ μϋςα απϐ την εφαρμογό τησ μεθϐδου 
τησ ορατόσ ςκϋψησ (visible thinking) 
    Η μϋθοδοσ τησ ορατόσ ςκϋψησ Visible Thinking και το Artful Thinking  βαςύζονται ςτη 
φιλοςοφύα του Project Zero που παρουςιϊςτηκε το 1967 απϐ τον καθηγητό Goodman ςτο 
Πανεπιςτόμιο του Harvard και εξετϊζει τισ Σϋχνεσ ςε ςχϋςη με την εκπαύδευςη και τη 
δυνατϐτητα καλλιϋργειασ τησ κριτικόσ ςκϋψησ. Πρϐκειται για μύα διαδικαςύα μϊθηςησ ςτην 
οπούα η ςκϋψη των μαθητών απεικονύζεται κατϊ τη διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ (με χαρτϊκια 
post it για ευκολύα) με ϋναυςμα ϋνα πύνακα ζωγραφικόσ, ϋνα λογοτεχνικϐ κεύμενο, μύα 
φωτογραφύα, ϋνα μουςικϐ ϊκουςμα ό μια οποιαδόποτε μορφό εικϐνασ που προβϊλλεται ό 
τοποθετεύται ςε εμφανϋσ ςημεύο, ϐπου γύνεται ορατό απϐ ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 
κοπϐσ τησ εύναι να δημιουργόςει εκπαιδευϐμενουσ περιςςϐτερο χειραφετημϋνουσ, οι 
οπούοι  να κατανοοϑν πώσ μαθαύνουν (Project Zero & Reggio Children, 2001).  
    Η μϋθοδοσ αυτό ςτηρύζεται ςτην επαναλαμβανϐμενη, περιοδικό και ςυνειδητό χρόςη 
«ρουτινών ςκϋψησ» που υποςτηρύζουν ςυγκεκριμϋνεσ διαδικαςύεσ ςκϋψησ. Με τη φρϊςη 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              278 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

«ρουτύνα ςκϋψησ» (thinking routine) νοεύται ςυνόθωσ ϋνα τρύπτυχο, που ςταδιακϊ ςε κϊθε 
φϊςη τησ προωθεύ τον εκπαιδευϐμενο ςε ϋνα ανώτερο επύπεδο ςκϋψησ. Ξεκινώντασ απϐ το 
προφανϋσ ό το όδη γνωςτϐ, περνϊμε ςε μια βαθϑτερη εξϋταςη του θϋματοσ για να 
καταλόξουμε μϋςα απϐ τον κριτικϐ ςτοχαςμϐ, ςτην κατανϐηςη των ςυςχετιςμών και των 
παραδοχών των εκπαιδευομϋνων. Ϊτςι, η ςκϋψη αποκτϊ εικϐνα ςτο χώρο, γύνεται ορατό 
και οι εκπαιδευϐμενοι ςυνηθύζουν γρόγορα ςε αυτϐ τον τρϐπο δουλειϊσ, μαθαύνοντασ ϋτςι 
να μαθαύνουν με διαφορετικϐ τρϐπο (Ritchhart & Perkins, 2000). 
    Ο Perkins (1994) προτεύνει τη μϋθοδο τησ ορατόσ ςκϋψησ ωσ ϋναν τρϐπο προςϋγγιςησ 
των ϋργων τϋχνησ (πύνακεσ ζωγραφικόσ, γλυπτϊ, φωτογραφύεσ κ.τ.λ.), ο οπούοσ μϋςα απϐ 
μια διεργαςύα παρατόρηςησ και ανϊλυςησ διευκολϑνει τη ςτοχαςτικό ενεργοπούηςη.  
ϑμφωνα με τον Ritchhart (2002) τα ϋργα τϋχνησ αποτελοϑν μια φυςικό οδϐ για την 
κατανϐηςη του κϐςμου απϐ τα παιδιϊ και τα προςκαλοϑν να τον προςεγγύςουν απϐ τη δικό 
τουσ ςκοπιϊ. Η εικϐνα τα βοηθϊ να προςανατολύςουν τη ςκϋψη τουσ και οι ρουτύνεσ 
προςελκϑουν το ενδιαφϋρον τουσ και οπτικοποιοϑν τη ςκϋψη τουσ. 
    Οι βαςικού ςτϐχοι τησ μεθϐδου εύναι η βαθϑτερη κατανϐηςη του  περιεχομϋνου, 
μεγαλϑτερο κύνητρο για μϊθηςη, ανϊπτυξη τησ ςκϋψησ και των μαθηςιακών ικανοτότων 
των μαθητών και  αλλαγό ςτην κουλτοϑρα τησ τϊξησ, μετατρϋποντϊσ την ςε μια κοινϐτητα 
με ενθουςιαςμϐ και ενδιαφϋρον (Perkins, 2003). Η επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών ςτη 
χρόςη τησ μεθϐδου καλλιεργεύ μια κουλτοϑρα ςκϋψησ πρώτα ς’αυτοϑσ  και τουσ παρϋχει 
ϋναν οδηγϐ κατανϐηςησ τησ ςκϋψησ των παιδιών, των αναγκών τουσ, καθώσ και την 
επιλογό των πρακτικών που μποροϑν να τα βοηθόςουν (Salmon, 2010). 
     

Μεθοδολογύα 
    Η επιμϐρφωςη εύχε θϋμα τη διδαςκαλύα εννοιών μϋςα απϐ πύνακεσ ζωγραφικόσ με 
παρϊδειγμα τη διδαςκαλύασ τησ ϋννοιασ του πολϋμου. Πραγματοποιόθηκε δυο φορϋσ, μια 
φορϊ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ του ελληνϐγλωςςου και μια για τουσ εκπαιδευτικοϑσ του 
τουρκϐγλωςςου προγρϊμματοσ το Μϊρτιο του 2015 ςτην Κομοτηνό. Αυτό η τακτικό 
χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ ςτισ επιμορφώςεισ, αφενϐσ επειδό τα περιςςϐτερα ςχολεύα εύναι 
διθϋςια, η επιμϐρφωςη γύνεται ςτο υποχρεωτικϐ ωρϊριο και τα ςχολεύα πρϋπει να 
λειτουργοϑν και αφετϋρου για να διευκολυνθεύ η βιωματικό ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών.  
    Σην παρακολοϑθηςαν 82 ςυνολικϊ εκπαιδευτικού, 48 του ελληνϐγλωςςου και 34 του 
τουρκϐγλωςςου προγρϊμματοσ, τισ τρεισ τελευταύεσ ώρεσ του πρωινοϑ ωραρύου. 
    Σα μϋςα που χρηςιμοποιόθηκαν όταν ϋνασ βιντεοπροβολϋασ, παρουςύαςη ςε power point, 
πύνακεσ με χαρτύ του μϋτρου, μαρκαδϐροι, χαρτϊκια post-it, φυλλϊδια με πληροφορύεσ για 
τον πύνακα ζωγραφικόσ που μελετόθηκε, βύντεο απϐ το youtube, φυλλϊδια αναςτοχαςμοϑ 
πϊνω ςτην επιμορφωτικό δρϊςη. 
    Ο πύνακασ που χρηςιμοποιόθηκε  όταν η Guernica του Pablo Picasso, ϋνα ϋργο που 
αποδύδει με μοναδικϐ τρϐπο τη φρύκη του πολϋμου, αλλϊ εύναι ευρϋωσ αναγνωρύςιμο, 
μελετόθηκε πολϑ, προβλόθηκε ςε διϊφορεσ εκθϋςεισ και υπϊρχει πολϑ υλικϐ (βύντεο, 
πληροφορύεσ, ςυνεντεϑξεισ) που βοηθϊει ςτην πληρϋςτερη κατανϐηςό του μϋςα απϐ τη 
μϋθοδο τησ ορατόσ ςκϋψησ. 
 
Σο χρονικό τησ επιμόρφωςησ με τη μϋθοδο τησ ορατόσ ςκϋψησ 
    Αρχικϊ οι εκπαιδευτικού παρακολοϑθηςαν μια μικρό ειςαγωγό ςχετικϊ με την ιςτορύα και 
τη λειτουργύα τησ μεθϐδου τησ ορατόσ ςκϋψησ. Κατϐπιν, ενημερώθηκαν για τουσ γενικοϑσ 
και ειδικοϑσ ςτϐχουσ  τησ επιμορφωτικόσ τουσ εμπειρύασ, τισ τϊξεισ ςτισ οπούεσ μπορεύ να 
εφαρμοςτεύ η ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη και τα υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθοϑν. 
    Αρχικϊ, κλόθηκαν να κοιτϊξουν ςιωπηλϊ και με προςοχό το ϋργο ζωγραφικόσ για 3 λεπτϊ 
και ςτη ςυνϋχεια να γρϊψουν αυθϐρμητα ςε χαρτϊκια post-it «τι βλϋπουν», να το 
αναφϋρουν ςτουσ ςυναδϋλφουσ τουσ και να ςηκωθοϑν να κολλόςουν το χαρτϊκι τουσ ςτην 
αντύςτοιχη ςτόλη ενϐσ πύνακα ζωγραφιςμϋνου ςε χαρτύ του μϋτρου, ϐπου εύχε ςχεδιαςτεύ το 
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τρύπτυχο των ρουτινών ςκϋψησ βλϋπω-ςκϋφτομαι-αναρωτιϋμαι. Η ύδια διαδικαςύα 
επαναλόφθηκε και για τισ ϊλλεσ ςτόλεσ του τρύπτυχου. 
    Κατ’ αυτϐ τον τρϐπο παρατόρηςαν με προςοχό (ϊςκηςη προςοχόσ), κατϋγραψαν 
(ϊςκηςη ςτο γραπτϐ λϐγο), παρουςύαςαν (ευκαιρύα για τουσ πιο εςωςτρεφεύσ να πϊρουν το 
λϐγο απϋναντι ςε ϋνα κοινϐ) και εκτϋθηκαν ςτο χώρο ξεκινώντασ να κολλόςουν το χαρτϊκι 
τουσ ανϊμεςα ςτα ϊλλα ςτον πύνακα (κύνηςη ςτην τϊξη και παρουςύα μπροςτϊ ςε κοινϐ, 
ϊμεςη ςυμμετοχό ςτη ςυλλογικό ςκϋψη, αϑξηςη αυτοπεπούθηςησ αφοϑ δεν υπϊρχει ςωςτϐ 
και λϊθοσ και ςυγκϋντρωςη προςοχόσ). 
    την επϐμενη φϊςη παρακολοϑθηςαν ϋνα βύντεο ςτο youtube, ϐπου ο πύνακασ 
εξερευνϊται χωρύσ ομιλύα με τριςδιϊςταςη οπτικό, ϐπου αναδϑονται ϐλα τα ςτοιχεύα του 
πύνακα. Γύνεται αντιςτούχιςη με τισ πληροφορύεσ που ϋχουν καταγραφεύ ςτον πύνακα, 
ςυμπληρώνονται ςτοιχεύα που δεν εύχαν παρατηρηθεύ, απαντώνται τα ερωτόματα που 
ϋχουν τεθεύ ςτη ςτόλη «αναρωτιϋμαι». Καλοϑνται κατϐπιν να κατατϊξουν τα ςχόματα που  
βλϋπουν ςε τρεισ κατηγορύεσ πρϐςωπα-ζώα-πρϊγματα. υμπληρώνεται ο προηγοϑμενοσ 
πύνακασ με νϋεσ ςκϋψεισ και απορύεσ. 
    τη ςυνϋχεια οι εκπαιδευτικού καλοϑνται να δώςουν ϋνα νϋο τύτλο ςτον πύνακα, 
εργαζϐμενοι ςε ομϊδεσ. 
   Η επϐμενη φϊςη αφορϊ ςτην ενύςχυςη τησ κατανϐηςησ ενϐσ κειμϋνου μϋςα απϐ ςιωπηλό 
ανϊγνωςη και με διαδοχικϋσ αναγνώςεισ. Δύνεται ςτισ ομϊδεσ ϋνα φυλλϊδιο με πληροφορύεσ 
για τον πύνακα και ςε κϊθε ανϊγνωςη ζητοϑνται διαφορετικϋσ πληροφορύεσ, ϋτςι ώςτε να 
επιτευχθεύ μια ςτοχευμϋνη ανϊγνωςη. την πρώτη ανϊγνωςη ζητοϑνται ςτοιχεύα 
ταυτϐτητασ του πύνακα (τύτλοσ, ζωγρϊφοσ, τεχνικό, μϋγεθοσ, ημερομηνύα δημιουργύασ, 
μουςεύο ϐπου φιλοξενεύται). τη δεϑτερη ανϊγνωςη εντοπύζονται λϋξεισ κλειδιϊ, 
υπογραμμύζονται και οι εκπαιδευϐμενοι καλοϑνται να αναζητόςουν την ερμηνεύα τουσ ςτο 
λεξικϐ. την τρύτη ανϊγνωςη ςυμπληρώνεται ϋνασ πύνακασ με πιο ςυγκεκριμϋνεσ 
πληροφορύεσ. Κϊθε ομϊδα ανακοινώνει αυτϊ που κατϋγραψε. 
    Ακολουθοϑν αςκόςεισ ενεργητικόσ ακρϐαςησ. Προβϊλλεται ακϐμη ϋνα βύντεο απϐ το 
youtube και ζητεύται απϐ τισ ομϊδεσ να καταγρϊψουν ςε φυλλϊδια κϊποιεσ πληροφορύεσ 
που ακοϑςτηκαν. Γύνονται ανακοινώςεισ ςτην ολομϋλεια. 
    Σο επϐμενο βύντεο πραγματεϑεται τη ζωό του ζωγρϊφου και οι εκπαιδευϐμενοι 
καταγρϊφουν και πϊλι πληροφορύεσ που τουσ ζητοϑνται και τισ ανακοινώνουν ςτην 
ολομϋλεια. υζητοϑνται επύςησ ϊλλοι πύνακεσ του ζωγρϊφου τουσ οπούουσ γνωρύζουν οι 
εκπαιδευϐμενοι, αναζητοϑνται ςτο διαδύκτυο και προβϊλλονται ςτην ομόγυρη. 
    Σελειώνοντασ, οι εκπαιδευτικού προτεύνουν δημιουργικϋσ εργαςύεσ που μποροϑν να 
υλοποιόςουν με τουσ μαθητϋσ τουσ εμπνεϐμενοι απϐ τη μϋθοδο. Οι εργαςύεσ αυτϋσ 
καταγρϊφονται ςτο χαρτύ του μϋτρου και ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο  φυλλϊδιο που τουσ 
αποςτϋλλεται πϊντα μετϊ απϐ κϊθε επιμορφωτικό ςυνϊντηςη με τισ διευθϑνςεισ ςτο 
διαδύκτυο που χρηςιμοποιόθηκαν, ϋνα μικρϐ θεωρητικϐ μϋροσ, τισ δραςτηριϐτητεσ που 
υλοποιόθηκαν ςτη ςυνϊντηςη και την προτεινϐμενη βιβλιογραφύα. 
    ϑμφωνα με το Livingston (1987) η ολοκλόρωςη μιασ επιμορφωτικόσ ςυνϊντηςησ 
επιτυγχϊνεται με μεταγνωςτικϋσ διαδικαςύεσ δηλαδό αναςτοχαςμϐ μεταγνωςτικόσ γνώςησ 
και εμπειρύασ (τι μϊθαμε για τη μϋθοδο και ποια εύναι η τρϋχουςα γνωςτικό κατϊςταςη) 
καθώσ και  μεταγνωςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ (πώσ θα χρηςιμοποιόςουμε τη μϋθοδο, ενϋργειεσ 
και δραςτηριϐτητεσ που ςκοπεϑουμε να κϊνουμε ςτην τϊξη). Σο ςημεύο αυτϐ ςϑμφωνα με 
το Beyer (1998) εύναι κομβικϐ για την επιτυχύα μιασ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ γιατύ καθορύζει 
τη μετϋπειτα ςτϊςη των εκπαιδευϐμενων ςτη χρόςη τησ νϋασ γνώςησ, καθώσ τη ςυνδϋουν 
με τα βόματα που ϋκαναν για να την ανακαλϑψουν, ακοϑνε τον τρϐπο που την προςϋλαβαν 
οι υπϐλοιποι και ξεχωρύζουν τα ςημεύα που αναγνωρύζουν ωσ χρόςιμα, ςυνδυϊζοντασ 
πολλϋσ φορϋσ και νϋεσ ιδϋεσ και προχωρώντασ ςε προτϊςεισ ςυμπληρωματικών εφαρμογών. 
    Σϋλοσ, δύνεται ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ ϋνα φϑλλο αναςτοχαςμοϑ κι αξιολϐγηςησ το οπούο 
καλοϑνται να ςυμπληρώςουν. Σο ερωτηματολϐγιο περιϋχει τϋςςερισ ερωτόςεισ κλειςτοϑ 
τϑπου, ϐπου καλοϑνται να απαντόςουν με ναι-ϐχι και τϋςςερισ ερωτόςεισ ανοιχτοϑ τϑπου, 
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ϐπου καταγρϊφουν τα μαθόματα ςτα οπούα θα χρηςιμοποιόςουν τη μϋθοδο, τα θετικϊ και 
αρνητικϊ ςημεύα τησ μεθϐδου καθώσ και μια ςυνολικό αξιολϐγηςη του ςεμιναρύου.  
 
Αποτελϋςματα και ςυζότηςη 
υγκεντρώθηκαν 48 ερωτηματολϐγια απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ του ελληνϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ και 34 ερωτηματολϐγια απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ του τουρκϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ. Ϊγινε ανϊλυςη των ερωτηματολογύων και τα αποτελϋςματα 
παρουςιϊζονται ςτουσ πύνακεσ που ακολουθοϑν. 
Απαντόςεισ ςτισ ερωτόςεισ κλειςτοϑ τϑπου 

1.Γλψξηδα ηε κέζνδν ηεο νξαηήο ζθέςεο 

Πύνακασ 1α. Γνώριζα τη μϋθοδο τησ ορατόσ ςκϋψησ  

Εκπαιδευτικού 
Ελληνϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ 

υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 

Ναι 7 14,58 
ήχι 41 85,42 

ϑνολο 48 100.00 

 

Πίλαθαο 1β.Γλψξηδα ηε κέζνδν ηεο νξαηήο ζθέςεο 

 

Εκπαιδευτικού 
Σουρκϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ 

υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 

Ναι 5 14,71 
ήχι 29 85,29 

ϑνολο 34 100.00 

 

    Οι εκπαιδευτικού παρουςιϊζουν τα ύδια ςχεδϐν ποςοςτϊ γνώςησ τησ μεθϐδου. Σο ϐτι 
ςυμπλόρωςαν τα ερωτηματολϐγια ςε χωριςτϋσ μϋρεσ αποκλεύει το γεγονϐσ να 
επηρεϊςτηκαν απϐ τα γραφϐμενα των διπλανών τουσ. Οι εκπαιδευτικού που 
παρακολουθοϑν τα ςεμινϊρια ϋχουν ενδιαφϋρον να βελτιώςουν τη διδακτικό τουσ 
ικανϐτητα, επιμορφώνονται και με ϊλλουσ τρϐπουσ (βιβλιογραφικϋσ αναζητόςεισ, εγγραφό 
ςε ςεμινϊρια, παρακολοϑθηςη μεταπτυχιακών προγραμμϊτων κ.τ.λ.). Εργαζϐμενοι ςτο ύδιο 
ςχολεύο ςε ύδιο ποςοςτϐ (ύδιοσ αριθμϐσ εκπαιδευτικών για το ελληνϐγλωςςο και το 
τουρκϐγλωςςο πρϐγραμμα) ανταλλϊςουν απϐψεισ και γνώςεισ οπϐτε το ποςοςτϐ εκεύνων 
που γνωρύζουν τη μϋθοδο μπορεύ να κυμαύνεται ςτο ύδιο επύπεδο.  

2.Κατανϐηςα τον τρϐπο εφαρμογόσ τησ μεθϐδου 

Πύνακασ 2α. Κατανϐηςα τον τρϐπο εφαρμογόσ τησ μεθϐδου  

Εκπαιδευτικού 
Ελληνϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ 

υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 

Ναι 47 97,91 
ήχι 1  2,09 

ϑνολο 48 100.00 

Πύνακασ 2β. Κατανϐηςα τον τρϐπο εφαρμογόσ τησ μεθϐδου  

Εκπαιδευτικού υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 
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Σουρκϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ 

Ναι 33 97,05 
ήχι 1   2,95 

ϑνολο 34 100.00 

 

    ινη ζρεδφλ νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα θαηαλφεζαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ. Σν πνζνζηφ ησλ Διιελφγισζζσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ιίγν κεγαιχηεξν θαη 

δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε πξνγξάκκαηα project θαη ζπρλφηεξε 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Θα όθελα να μϊθω περιςςϐτερα ςτη χρόςη τησ μεθϐδου ςτη διδαςκαλύα και ϊλλων 
μαθημϊτων 

Πύνακασ 3α.  Θα όθελα να μϊθω περιςςϐτερα ςτη χρόςη τησ μεθϐδου ςτη 
διδαςκαλύα και ϊλλων μαθημϊτων 

Εκπαιδευτικού 
Ελληνϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ 

υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 

Ναι 47 97,91 
ήχι 1 2,09 

ϑνολο 48 100,00 

Πύνακασ 3β. Θα όθελα να μϊθω περιςςϐτερα ςτη χρόςη τησ μεθϐδου ςτη διδαςκαλύα 
και ϊλλων μαθημϊτων 

Εκπαιδευτικού 
Σουρκϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ 

υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 

Ναι 31 91,18 
ήχι 3  8,82 

ϑνολο 34 100,00 

    Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ειιελφγισζζνπ  πξνγξάκκαηνο δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ λα 

κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηε κέζνδν, γηαηί νη καζεηέο έρνληαο  δηαθνξεηηθή  κεηξηθή γιψζζα θαη 

κελ έρνληαο ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ κε ειιελφγισζζνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο  αληηκεησπίδνπλ 

κεγάιε δπζθνιία έθθξαζεο ζηα ειιεληθά. Ζ κέζνδνο ηεο νξαηήο ζθέςεο δίλεη κεγαιχηεξεο 

δπλαηφηεηεο γηα έθθξαζε φισλ ησλ καζεηψλ θαη έιμε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. Άιισζηε ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα δηδάζθνληαη θαη ηα πεξηζζφηεξα ζεσξεηηθά καζήκαηα. 

4. Θα χρηςιμοποιόςω τη μϋθοδο ςτο ϊμεςο μϋλλον 

Πύνακασ 4α. Θα χρηςιμοποιόςω τη μϋθοδο ςτο ϊμεςο μϋλλον 
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Εκπαιδευτικού 
Ελληνϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ 

υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 

Ναι 46 95,83 
ήχι 2  4,17 

ϑνολο 48       100,00 

Πύνακασ 4β. Θα χρηςιμοποιόςω τη μϋθοδο ςτο ϊμεςο μϋλλον 

Εκπαιδευτικού 
Σουρκϐγλωςςου 
προγρϊμματοσ 

υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 

Ναι 32 94,11 
ήχι 2   5,89 

ϑνολο 34 100,00 

 
   Οι εκπαιδευτικού ϋχουν ςχεδϐν την ύδια διϊθεςη να εφαρμϐςουν τη μϋθοδο ςτο ϊμεςο 
μϋλλον. Σα project που ϋχουν αναλϊβει βρύςκονται ςε εξϋλιξη και η μϋθοδοσ βοηθϊει ςτην 
εμπλοκό ϐλων των μαθητών και τη ςυμμετοχό τουσ ςτην παραγωγό υλικοϑ. το 
ελληνϐγλωςςο πρϐγραμμα οι εκπαιδευτικού προτύθενται να χρηςιμοποιόςουν τη μϋθοδο ςε 
ϐλα τα μαθόματα και επιπλϋον ςτην υλοπούηςη των project και ςτισ γιορτϋσ. 
 

 
χόμα 1α. Μαθόματα ςτα οπούα θα εφαρμϐςουν τη μϋθοδο τησ ορατόσ ςκϋψησ οι 

εκπαιδευτικού του Ελληνϐγλωςςου προγρϊμματοσ 
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 χόμα 1β. Μαθόματα ςτα οπούα θα εφαρμϐςουν τη μϋθοδο τησ ορατόσ ςκϋψησ οι 

εκπαιδευτικού του Σουρκϐγλωςςου προγρϊμματοσ 
 
    Ψσ θετικϊ ςτοιχεύα τησ μεθϐδου οι εκπαιδευτικού του ελληνϐγλωςςου προγρϊμματοσ 
αναγνωρύζουν την ελευθερύα και τη δυνατϐτητα  ϋκφραςησ ϐλων των μαθητών, την ϊμεςη 
ςυμμετοχό τουσ και τη βιωματικό αντύληψη του θϋματοσ, τη δυνατϐτητα κατανϐηςησ του 
θϋματοσ  με διαφορετικϐ τρϐπο απϐ τον καθϋνα, την ανταλλαγό απϐψεων, την ανϊπτυξη 
ςυνεργατικϐτητασ, την παραγωγό ιδεών, την ανϊπτυξη τησ φανταςύασ, τησ κριτικόσ ςκϋψησ  
και τησ δημιουργικϐτητασ των μαθητών, την υποςτόριξη τησ διαθεματικϐτητασ, την 
καλλιϋργεια τησ παρατηρητικϐτητασ, την ανϊπτυξη ενδιαφϋροντοσ των μαθητών, τη 
διεϑρυνςη των οριζϐντων τουσ. 
    Οι εκπαιδευτικού του τουρκϐγλωςςου προγρϊμματοσ αναφϋρουν τα ύδια ςτοιχεύα 
προςθϋτοντασ την μϑηςη ςτην τϋχνη και ςτην ϋρευνα, τη μικρό ςυμμετοχό του δαςκϊλου 
ςτη διαδικαςύα μϊθηςησ μϋςα ςτην τϊξη και ςτην ανϊπτυξη τησ αυθϐρμητησ ϋκφραςησ. 
    Οι περιςςϐτεροι εκπαιδευτικού ςυμφωνοϑν ϐτι δεν υπϊρχουν αρνητικϊ ςημεύα ςτη 
μϋθοδο. Βρύςκουν ϐμωσ αρνητικϊ ςτοιχεύα το χρϐνο προετοιμαςύασ του μαθόματοσ, την 
ϋλλειψη υλικοτεχνικόσ υποδομόσ, την ϋλλειψη χρϐνου λϐγω τησ ςτενϐτητασ του 
προγρϊμματοσ. Οι εκπαιδευτικού του Ελληνϐγλωςςου προγρϊμματοσ θεωροϑν ϐτι υπϊρχει 
δυςκολύα ςτην ϋκφραςη των μαθητών ςτην ελληνικό γλώςςα.    
 

 
χόμα 2. Αρνητικϊ ςημεύα εφαρμογόσ τησ μεθϐδου τησ ορατόσ ςκϋψησ 
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    Γεληθά ην ζεκηλάξην θέξδηζε ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ ηνπ 

βησκαηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο πξσηνηππίαο ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ ην ζέκα πνιχ 

ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή, εθαξκφζηκν θαη κε ζχγρξνλν 

πξνζαλαηνιηζκφ.   

πκπεξάζκαηα 

Οι επιμορφωτικϋσ ςυναντόςεισ κινοϑν το ενδιαφϋρον των εκπαιδευτικών ϐταν ϋχουν 
βιωματικϐ χαρακτόρα, ϐταν δύνουν λϑςεισ και προτϊςεισ ςτην καθημερινό τουσ πρακτικό 
και ϐταν θεωροϑν ϐτι ϋχουν τα εργαλεύα για να εφαρμϐςουν καινοτϐμεσ μεθϐδουσ ςτην 
τϊξη τουσ.  

Η μϋθοδοσ τησ ορατόσ ςκϋψησ εύναι μια μϋθοδοσ η οπούα βαςύζει την ελκυςτικϐτητϊ τησ 
ςτη χρόςη εικϐνασ και μϊλιςτα εικϐνεσ απϐ το χώρο τησ τϋχνησ. Κι επειδό η τϋχνη δε 
ςταματϊ ςτην εικονογραφικό ερμηνεύα, αλλϊ αποτελεύ μια ατμϐςφαιρα την οπούα ϐλοι 
κατανοοϑν  με το δικϐ τουσ τρϐπο, αποτελεύ ϋνα αςφαλϋσ πεδύο ϐπου κανεύσ  δεν κινδυνεϑει 
να αποδειχθεύ ςωςτϐσ  ό λϊθοσ. Η μϋθοδοσ τησ ορατόσ ςκϋψησ με τισ ρουτύνεσ ςκϋψησ που 
ειςϊγει, καλλιεργεύ την καταςκευό τησ γνώςησ απϐ τα ύδια τα παιδιϊ, καθώσ καταθϋτουν το 
δικϐ τουσ τρϐπο  αντύληψησ του κϐςμου, αυξϊνει την παρατηρητικϐτητϊ τουσ, την κριτικό 
τουσ ςκϋψη, τα οδηγεύ να θϋτουν ερωτόματα και να ερευνοϑν για τισ απαντόςεισ.  

Αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ κϊνουν τη μϋθοδο προςφιλό ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ και 
διεγεύρουν το ενδιαφϋρον τουσ για την εφαρμογό τησ μεθϐδου ςτην καθημερινό τουσ 
πρακτικό. 

Η μϋθοδοσ μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςε ϐλα τα μαθόματα και θα μποροϑςε να 
ςυμπεριληφθεύ ςτα ςχολικϊ εγχειρύδια, αλλϊ και ςε πολλϋσ επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ των 
εκπαιδευτών ενηλύκων. 
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Πεξίιεςε 

Η παροϑςα διδακτικό πρϐταςη αφορϊ ςτη διδαςκαλύα του γνωςτικοϑ 
αντικειμϋνου τησ Υυςικόσ τησ τ΄ τϊξησ του δημοτικοϑ ςχολεύου του Κεφαλαύου 11 
«Οξϋα-Βϊςεισ-Ωλατα». Η διδαςκαλύα εφαρμϐζει τισ διδακτικϋσ πρακτικϋσ των ΣΠΕ 
ςτην εκπαύδευςη και των πολυτροπικών κειμϋνων, ενώ παρϊλληλα δομεύται τϐςο με 
φϑλλα εργαςύασ που υποςτηρύζουν την αλληλεπύδραςη μεταξϑ των μαθητών ϐςο 
και με τη χρόςη εκπαιδευτικών λογιςμικών που μποροϑν να καλϑψουν τουσ 
ςτϐχουσ που θϋτει η διδαςκαλύα. κοπϐσ τησ διδακτικόσ παρϋμβαςησ εύναι η 
κατανϐηςη τησ ϋννοιασ των οξϋων και των βϊςεων μϋςα απϐ την καθημερινό 
εμπειρύα των μαθητών. Η επεξεργαςύα του θϋματοσ, καθώσ επύςησ και η αξιολϐγηςη, 
ςχεδιϊςτηκαν με τη χρόςη κατϊλληλων λογιςμικών που διατηροϑν ϋνα περιβϊλλον 
ςυνεργαςύασ και οικοδϐμηςησ τησ γνώςησ.     

Λϋξεισ κλειδιϊ: οξϋα, βϊςεισ, εφαρμογϋσ ΣΠΕ. 

Δηζαγσγή 

Η διδαςκαλύα των Υυςικών Επιςτημών εύναι ϋνασ κλϊδοσ που αναπτϑςςεται με 
ραγδαύουσ ρυθμοϑσ τα τελευταύα χρϐνια και αποτελεύ ϋνα ςϑνθετο εγχεύρημα για τον 
εκπαιδευτικϐ. Αυτϐ ςυμβαύνει διϐτι ο εκϊςτοτε εκπαιδευτικϐσ θα πρϋπει να αξιοποιεύ 
γνώςεισ απϐ διϊφορεσ γνωςτικϋσ περιοχϋσ ϐπωσ οι φυςικϋσ επιςτόμεσ, η κοινωνιολογύα, η 
ψυχολογύα και η επιςτημολογύα με κϑριο ςκοπϐ την ομαλό και βαθμιαύα μετϊβαςη των 
μαθητών απϐ τον εμπειρικϐ και καθημερινϐ τρϐπο ςκϋψησ ςτον επιςτημονικϐ. 

Η αξιοπούηςη των Νϋων Σεχνολογιών αποτελεύ αναπϐςπαςτο κομμϊτι ςτην καθημερινό 
μασ ζωό και για το λϐγο αυτϐ διαδραματύζει ςπουδαύο ρϐλο ςτην εκπαιδευτικό πρακτικό 
αφοϑ προςφϋρει πολλαπλϊ οφϋλη ςτουσ μαθητϋσ. Οι χρόςεισ των ΣΠΕ ϋχουν επιτρϋψει 
ςημαντικϋσ εκπαιδευτικϋσ εφαρμογϋσ τϐςο ςτη διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα ϐςο 
και ςτη διαχεύριςη του ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ (Κϐμησ, 2004).  

Για το λϐγο αυτϐ, η ενςωμϊτωςη των ΣΠΕ ςτην καθημερινό εκπαιδευτικό πρακτικό, και 
κατ’ επϋκταςη και ςτη διδαςκαλύα των φυςικών επιςτημών, ϋχει ϋναν ιδιαύτερα ςημαντικϐ 
και ευεργετικϐ ρϐλο ςτην αποτελεςματικϐτητα τησ διδαςκαλύασ, καθώσ επύςησ και ςτην 
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mailto:panosteacher@yahoo.gr


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              286 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ανϊπτυξη ςτϊςεων και δεξιοτότων για τουσ μαθητϋσ, ςτην καλλιϋργεια τησ κριτικόσ τουσ 
ςκϋψησ, αλλϊ και ςτην προώθηςη τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ (Ρϊπτησ & Ρϊπτη, 2003).  

Ο Μακρϊκησ (2000) αναφϋρει πωσ ο εκπαιδευτικϐσ, κϊνοντασ χρόςη των Νϋων 
Σεχνολογιών και των δυνατοτότων που προςφϋρουν ςτη διδαςκαλύα, μετατρϋπεται απϐ 
«μεταδϐτησ» γνώςεων ςε ενεργϐ μϋτοχο ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ και ςε κριτικϐ 
ςτοχαςτό. Οι μαθητϋσ με τον τρϐπο αυτϐ δεν εκλαμβϊνονται ωσ παθητικού δϋκτεσ, αλλϊ ωσ 
αυτϐνομα και υπεϑθυνα ϊτομα τα οπούα ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ 
(κοινωνικο-εποικοδομιςτικό προςϋγγιςη).  

ήςον αφορϊ ςτη διδαςκαλύα των Υυςικών Επιςτημών, η εκϊςτοτε διδαςκαλύα θα 
πρϋπει να ακολουθεύ ςυγκεκριμϋνα ςτϊδια με απώτερο ςτϐχο τη διαμϐρφωςη τησ παιδικόσ 
ςκϋψησ ενϐσ μαθητό προσ την επιςτημονικό. Αυτϊ, ςϑμφωνα με το Ραβϊνη (1999), 
αποτελοϑν α) την ανύχνευςη των μαθηςιακών εμποδύων, β) τον προςδιοριςμϐ εμποδύων, γ) 
τισ διδακτικϋσ δραςτηριϐτητεσ αντιμετώπιςησ των εμποδύων και δ) την αξιολϐγηςη των 
δραςτηριοτότων.  

υνεπώσ, ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ δεν ορύζεται ςε ϋναν φορϋα μετϊδοςησ τησ νϋασ 
γνώςησ, αλλϊ ωσ τον φορϋα εκεύνο που εμψυχώνει, διευκολϑνει, διαμεςολαβεύ και 
υποςτηρύζει την αλληλεπύδραςη αυτοϑ και των μαθητών, καθώσ επύςησ και των μαθητών 
μεταξϑ τουσ.   

Για να καταςτεύ αυτϐ εφικτϐ θα πρϋπει αρχικϊ ο εκϊςτοτε εκπαιδευτικϐσ να λϊβει 
υπϐψη του τϐςο τισ δικϋσ του αντιλόψεισ και γνώςεισ για το εκϊςτοτε θϋμα που πρϐκειται 
να αναπτυχθεύ, ϐςο και τισ αντιλόψεισ και τισ προϒπϊρχουςεσ γνώςεισ των μαθητών του. Σο 
γεγονϐσ αυτϐ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐ αφοϑ αποτελεύ προϒπϐθεςη που διαμορφώνει με 
τρϐπο καθοριςτικϐ το αποτϋλεςμα τησ μϊθηςησ.  

την παροϑςα διδακτικό πρϐταςη που ςχετύζεται με τη διδαςκαλύα των οξϋων και των 
βϊςεων οι μαθητϋσ ϋχουν κϊποιεσ παρανοόςεισ και δυςκολύεσ ςχετικϊ με το θϋμα αυτϐ, 
παρουςιϊζοντασ εςφαλμϋνεσ και ςυνόθεισ εναλλακτικϋσ αντιλόψεισ. 

 υγκεκριμϋνα, παρϐλο που ο χαρακτηριςμϐσ μιασ ουςύασ ςϑμφωνα με το χρώμα του 
δεύκτη δεν προκαλεύ δυςκολύεσ ςτουσ μαθητϋσ, η δυςκολύα που παρουςιϊζουν ςτη διϊκριςη 
καθαρών ουςιών απϐ τα μύγματα, τουσ δυςκολεϑεει ςτο να κατανοόςουν ϐτι ο χρωματιςμϐσ 
του δεύκτη δεν οδηγεύ αναγκαςτικϊ ςτο ςυμπϋραςμα αν μύα ουςύα εύναι οξϑ ό βϊςη. Ο 
χρωματιςμϐσ του δεύκτη μασ οδηγεύ μϐνο ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι η ουςύα που ελϋγχουμε 
περιϋχει οξϑ ό βϊςη. Πολλού μαθητϋσ, λοιπϐν, χαρακτηρύζουν τα καθαριςτικϊ και τα 
απορρυπαντικϊ ωσ οξϋα ό βϊςεισ. Επύςησ, πολλού μαθητϋσ θεωροϑν πωσ μποροϑν να 
διακρύνουν τα οξϋα απϐ την ξινό τουσ γεϑςη, κριτόριο το οπούο πολλϋσ φορϋσ εύναι 
υποκειμενικϐ. Για το λϐγο αυτϐ θα πρϋπει να επιςημανθεύ ςτουσ μαθητϋσ ϐτι η χρόςη τησ 
αύςθηςησ τησ γεϑςησ για την εξϋταςη χημικών ουςιών εύναι πολϑ επικύνδυνη (Βιβλύο 
Δαςκϊλου τ΄, Ερευνώ το Υυςικϐ Κϐςμο, 2012).  

Μέζα απφ ηε δηδαθηηθή απηή πξφηαζε εμππεξεηείηαη ν γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο, ν νπνίνο απνζθνπεί ζηε ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ηνπ καζεηή ζηηο έλλνηεο 

θαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη κειέηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, εληζρχνληαο α) ηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή κε ηελ θαιιηέξγεηα ζ‘ απηφλ αλεμάξηεηεο ζθέςεο, αγάπεο γηα 

εξγαζία θαη δπλαηφηεηαο γηα επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα, β) ηελ εμνηθείσζε ηνπ 

καζεηή κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία (παξαηήξεζε, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ζπγθέληξσζε - 

αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη κάιηζηα κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, πεηξακαηηθφ έιεγρφ ηνπο, αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, γελίθεπζε θαη θαηαζθεπή πξνηχπσλ) θαη γ) ηελ θαιιηέξγεηα νκαδηθνχ θαη 

ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο εξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ (ΓΔΠΠ – ΑΠ «Δξεπλψ ην 

Φπζηθφ Κφζκν» γηα ην Γεκνηηθφ). 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην βαζίδεηαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζεψξεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δφκεζε ησλ δηθψλ ηνπο λνεκάησλ, δειαδή δξνπλ, 

ζπλεξγάδνληαη, εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο, παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, ιακβάλνπλ κέξνο ζε 

ζπδεηήζεηο, παίξλνπλ απνθάζεηο θαη ζθέθηνληαη γη‘ απηά πνπ θάλνπλ. Έηζη, κε ηελ ελεξγφ 

κάζεζε νη καζεηέο θαηαλννχλ θαιχηεξα, δηαηεξνχλ ηε γλψζε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη 
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απνιακβάλνπλ ην κάζεκα (Slavin, 2007). 

O εθπαηδεπηηθφο έρεη ζπκβνπιεπηηθφ, δηακεζνιαβεηηθφ, θαζνδεγεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ 

ξφιν. Δλεξγεί φρη σο απιφο θνξέαο γλψζεσλ, αιιά πεξηζζφηεξν σο ζπληνληζηήο ελεξγεηηθψλ θαη 

ζπκκεηνρηθψλ καζεζηαθψλ ελεξγεηψλ, σο δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο. Γίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, ηνπο νπνίνπο σζεί λα εξεπλήζνπλ θαη 

λα αλαθαιχςνπλ ηα λέα δεδνκέλα κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο (Αγγειάθνο, 2004; 

Καξαληδήο & Μάλεζεο, 2013; Μαηζαγγνχξαο, 2003; Ππξγησηάθεο, 2009). 

Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο έρεη σο βαζηθή κνξθή ηεο ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ε νπνία είλαη 

θαζαξά καζεηνθεληξηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε πιαίζηα ζπιινγηθήο 

δξάζεο ησλ καζεηψλ. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ 

ησλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο. Ζ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα απνηειεί 

άξηζην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, αιιά θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ καζεηή (Μαηζαγγνχξαο, 2006, 2007). Σν αληηθείκελν εξγαζίαο 

είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο. Δπηπιένλ, βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ 

καζεηψλ φζν θαη ηηο δηαηνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο θάζε νκάδαο 

εξγάδνληαη ελαιιάμ ζηα θχιια εξγαζίαο θαη ηνλ Ζ/Τ. 

Ζ πξφηαζε δηδαζθαιίαο εληάζζεηαη ζην Κεθάιαην 11 «Ομέα- - Βάζεηο - Άιαηα» ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Φπζηθψλ ηεο η΄ ηάμεο θαη ζα πινπνηεζεί ζε εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Ζ 

πξνηεηλφκελε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ είλαη ηξεηο (3) δηδαθηηθέο ψξεο. Καηά ηε δηδαζθαιία ζα 

αμηνπνηεζνχλ ηα ινγηζκηθά: α) «Γηαιχκαηα Ομέσλ – Βάζεσλ» ηεο πιαηθφξκαο PhET ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κνινξάλην, β) Φπιινκεηξεηήο θαη γ) ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ Scratch. 

ζνλ αθνξά ζηα ινγηζκηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα ηα ρεηξηζηνχλ 

αθνχ έρνπλ εξγαζηεί ζε απηά ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε 

ηνπο. Ζ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Κέθεξεο, 2010; Κφκεο, 2004; ακαξά, 2009). 

τϐχοι 

Γνωςτικού: 

1. Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ τισ βαςικϋσ ιδιϐτητεσ των οξϋων και των βϊςεων. 
2. Να αναγνωρύςουν οι μαθητϋσ τη χρηςιμϐτητα οριςμϋνων οξϋων και βϊςεων ςτην 

καθημερινό ζωό. 
3. Να γνωρύςουν τη ςημαςύα των δεικτών.  

Δεξιοτότων: 

1. Να διαπιςτώςουν οι μαθητϋσ πειραματικϊ πώσ ανιχνεϑουμε αν μύα ουςύα εύναι ό 
περιϋχει  οξϑ ό βϊςη με τη βοόθεια ενϐσ δεύκτη. 

Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ 

Αρχικϊ, δύνεται ςτουσ μαθητϋσ το Υϑλλο Εργαςύασ 1, το οπούο λειτουργεύ ωσ αφϐρμηςη 
για την εξϋλιξη τησ διδαςκαλύασ. Δύνεται ο ςϑνδεςμοσ μύασ ιςτοςελύδασ η οπούα ςχετύζεται με 
μύα διαφόμιςη ενϐσ καθαριςτικοϑ προςώπου. Η διαφόμιςη αυτό εύναι προςιτό ςτουσ 
μαθητϋσ καθώσ παρουςιϊζει μύα μαθότρια που με απλϐ λεξιλϐγιο διαφημύζει το καθαριςτικϐ 
υγρϐ. Η διαφόμιςη χρηςιμοποιεύ τον ϐρο pH και τονύζει την αριθμητικό του τιμό 5.5 ωσ τιμό 
που διαφοροποιεύ την αποτελεςματικϐτητα του διαφημιζϐμενου προώϐντοσ απϐ ϊλλα 
ςαποϑνια που ξηραύνουν την επιδερμύδα. Αφοϑ γύνει προβολό τησ διαφόμιςησ, οι μαθητϋσ 
καλοϑνται να απαντόςουν ςε τρεισ ερωτόςεισ με τισ οπούεσ ειςϊγονται ςτην ϋννοια των 
οξϋων και των βϊςεων. Η πρώτη ερώτηςη καλεύ τουσ μαθητϋσ να υποθϋςουν γιατύ το 
ςαποϑνι ξηραύνει την επιδερμύδα. Η δεϑτερη ερώτηςη ζητϊ να υποθϋςουν τον λϐγο για τον 
οπούο το διαφημιζϐμενο καθαριςτικϐ προςώπου εύναι καλϑτερο απϐ το ςαποϑνι. Η τρύτη 
ερώτηςη καλεύ τουσ μαθητϋσ να υποθϋςουν πώσ μποροϑν να εύναι ςύγουροι, ςϑμφωνα με τη 
διαφόμιςη, ϐτι το καθαριςτικϐ προςώπου που χρηςιμοποιεύ κϊποιοσ εύναι καλϐ ό ϐχι. Με τισ 
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ερωτόςεισ αυτϋσ οι μαθητϋσ χρηςιμοποιοϑν τισ πληροφορύεσ τησ διαφόμιςησ και κϊνουν τισ 
δικϋσ τουσ υποθϋςεισ ςχετικϊ με το θϋμα που θα επεξεργαςτοϑν ςτη ςυνϋχεια. Απϐ τη 
διαδικαςύα αυτό θα ςυμπερϊνουν ϐτι δεν γνωρύζουν ϐλα ϐςα θα όθελαν για μύα ορθό 
επιλογό καθαριςτικοϑ. Αυτϐ το ςτοιχεύο θα διατηρόςει το ενδιαφϋρον τουσ για τα επϐμενα 
ςτϊδια τησ διδαςκαλύασ. Ιςτοςελύδα:  https://www.youtube.com/watch?v=EmId0fZWZPY 
(απϐ 6:25 ϋωσ 6:58) (Δραςτηριϐτητα 1, τϐχοι: Γνωςτ. 1, 2, Διϊρκεια:15΄). 

τη ςυνϋχεια, δύνεται ςτουσ μαθητϋσ το Υϑλλο Εργαςύασ 2 το οπούο ςχετύζεται με το pH 
και τη μεταβολό τησ αριθμητικόσ του τιμόσ ςε διϊφορα προώϐντα τησ καθημερινόσ ζωόσ που 
υπϊρχουν γϑρω μασ. Δύνεται η ιςτοςελύδα https://www.youtube.com/watch?v=7QlQGq3-
LrY που παρουςιϊζει ϋνα βύντεο με καθημερινϊ προώϐντα ςτα οπούα αναγρϊφεται η τιμό του 
pH. Σα προώϐντα παρουςιϊζονται ξεκινώντασ απϐ αυτϊ με pH 1 ϋωσ pH 14. Αφοϑ γύνει μύα 
πρώτη προβολό, οι μαθητϋσ ςτο φϑλλο εργαςύασ καταγρϊφουν τι παρατηροϑν ςχετικϊ με 
την τιμό του pH ςτα διϊφορα προώϐντα που εύδαν. Με τη διαδικαςύα αυτό θα διαπιςτώςουν 
ϐτι διαφορετικϊ προώϐντα ϋχουν και διαφορετικϐ pH. Ϊτςι, θα αναγνωρύςουν και το pH του 
καθαριςτικοϑ προςώπου που παρουςιϊςτηκε ςτο προηγοϑμενο φϑλλο εργαςύασ ωσ μύα 
τιμό απϐ τισ πολλϋσ διαφορετικϋσ τιμϋσ. Ακολοϑθωσ, οι μαθητϋσ καλοϑνται να ξαναδοϑν το 
βύντεο και να ςυμπληρώςουν ϋνα διςδιϊςτατο πύνακα που τουσ δύνεται. Ο πύνακασ ϋχει δϑο 
γραμμϋσ και δεκατϋςςερισ ςτόλεσ. την πρώτη γραμμό ϋχουν τοποθετηθεύ οι αριθμού απϐ το 
1ϋωσ το 14, ενώ ςτη δεϑτερη γραμμό οι μαθητϋσ θα πρϋπει να καταγρϊψουν το προώϐν που 
αντιςτοιχεύ ςτην κϊθε τιμό. Π.χ. ςτον αριθμϐ 1 γρϊφουν «υγρϐ μπαταρύασ», ςτην τιμό 2 
γρϊφουν «λεμϐνι» κλπ., μϋχρι τον αριθμϐ 14 ϐπου γρϊφουν «αποφρακτικϐ ςωλόνων». Με 
τη διαδικαςύα αυτό, οι μαθητϋσ καταςκευϊζουν το δικϐ τουσ πεχαμετρικϐ χαρτύ αφοϑ ο 
πύνακασ που καταςκευϊζουν περιϋχει τισ τιμϋσ του pH και μύα ενδεικτικό ουςύα που 
αντιςτοιχεύ ςτην τιμό αυτό. Η καταςκευό του πεχαμετρικοϑ χαρτιοϑ θα τουσ βοηθόςει ςτισ 
επϐμενεσ δραςτηριϐτητεσ τησ διδαςκαλύασ (Δραςτηριϐτητα 2, τϐχοι: Γνωςτ. 1, 2, 3, 
Διϊρκεια:30΄). 

Ϊπειτα, οι μαθητϋσ θα χρηςιμοποιόςουν το περιβϊλλον του λογιςμικοϑ «Διαλϑματα 
Οξϋων – Βϊςεων» τησ πλατφϐρμασ PhET του Πανεπιςτημύου του Κολορϊντο των Η.Π.Α. το 
οπούο διατύθεται δωρεϊν. Σο λογιςμικϐ εύναι εϑκολο ςτην εγκατϊςταςό του, δεν απαιτεύ 
ιδιαύτερα υψηλϊ χαρακτηριςτικϊ του υπολογιςτό ςτον οπούο θα εγκαταςταθεύ και εύναι 
δωρεϊν. ε αυτϐ παρουςιϊζεται ϋνα δοχεύο που μπορεύ να γεμύςει με νερϐ, με ιςχυρϐ οξϑ, με 
αςθενϋσ οξϑ, με ιςχυρό βϊςη και με αςθενό βϊςη. Σαυτϐχρονα, οι μετρόςεισ του pH μποροϑν 
να γύνουν εύτε με πεχϊμετρο που εμφανύζει απευθεύασ την τιμό εύτε με πεχαμετρικϐ χαρτύ, το 
οπούο γνώριςαν οι μαθητϋσ με το φϑλλο εργαςύασ που δϐθηκε πριν. Δύνεται το Υϑλλο 
Εργαςύασ 3 που δύνει οδηγύεσ χρόςησ του λογιςμικοϑ καθώσ και τα διαδοχικϊ βόματα 
προςπϋλαςησ των δραςτηριοτότων. τη δραςτηριϐτητα 1 οι μαθητϋσ επιλϋγουν το 
πεχϊμετρο και ςημειώνουν τισ τιμϋσ που δεύχνει ςε δομημϋνο πύνακα. Ο πύνακασ περιϋχει το 
νερϐ, τα αςθενό και ιςχυρϊ οξϋα, καθώσ και τισ αςθενεύσ και ιςχυρϋσ βϊςεισ. Βουτοϑν το 
πεχϊμετρο ςτο δοχεύο με τισ ουςύεσ αυτϋσ και ςημειώνουν την αντύςτοιχη τιμό του pH ςτον 
πύνακα. Σην ύδια διαδικαςύα επαναλαμβϊνουν και με τη χρόςη του πεχαμετρικοϑ χαρτιοϑ 
ϐπου και διαπιςτώνεται η εϑρεςη των ύδιων τιμών. τη δραςτηριϐτητα 2 οι μαθητϋσ 
καταςκευϊζουν τα δικϊ τουσ διαλϑματα προςαρμοςμϋνα με ςυγκεκριμϋνα κριτόρια που 
ζητοϑνται. Μϋςα ςτο δυναμικϐ περιβϊλλον του λογιςμικοϑ που μπορεύ να μεταβϊλλεται 
ανϊλογα με τισ επιλογϋσ των μαθητών, προςπαθοϑν να καταςκευϊςουν το αςθενϋςτερο 
οξϑ, το ιςχυρϐτερο οξϑ, την αςθενϋςτερη βϊςη και την ιςχυρϐτερη βϊςη. Οι μαθητϋσ 
πειραματύζονται με τη ςυγκϋντρωςη τησ ϐξινησ ό τησ βαςικόσ ουςύασ μϋςα ςτο δοχεύο και με 
βϊςη αυτό δημιουργοϑν περιςςϐτερο ό λιγϐτερο ϐξινα και βαςικϊ διαλϑματα. Αυτό η 
ενεργητικό επαφό των μαθητών με τα διαλϑματα τουσ παρϋχει χρόςιμεσ ευκαιρύεσ 
υπϐθεςησ, ελϋγχου και εξαγωγόσ ςυμπεραςμϊτων που κϊθε φορϊ αξιολογοϑνται απϐ τα 
μϋλη τησ κϊθε ομϊδασ. το τϋλοσ, οι μαθητϋσ ανακοινώνουν τα ςυμπερϊςματα που 
κατϋγραψαν ςε πύνακα που τουσ δύνεται, ϐπου αναφϋρουν τισ τιμϋσ που βρόκαν για το 
ιςχυρϐτερο και αςθενϋςτερο οξϑ και για την ιςχυρϐτερη και αςθενϋςτερη βϊςη. 

https://www.youtube.com/watch?v=EmId0fZWZPY
https://www.youtube.com/watch?v=7QlQGq3-LrY
https://www.youtube.com/watch?v=7QlQGq3-LrY
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Σαυτϐχρονα, θα πρϋπει να αναφϋρουν ϐτι υπϊρχει ϋνα διϊςτημα απϐ το pH=6.50 ϋωσ το 
pH=7.50 που δεν υπϊρχει επιλογό να ονομαςτεύ ωσ οξϑ ό βϊςη. υμπληρώνουν πύνακα που 
καταγρϊφουν τισ τιμϋσ ςτισ οπούεσ κυμαύνονται τα οξϋα και οι βϊςεισ και μαθαύνουν ϐτι το 
κενϐ διϊςτημα ονομϊζεται ουδϋτερο pH. Σο λογιςμικϐ παρϋχει τη δυνατϐτητα δημιουργύασ 
διαλυμϊτων με ϊμεςο και ακύνδυνο τρϐπο που με διαφορετικϐ τρϐπο θα δυςχϋραινε την 
πραγματοπούηςη των πειραμϊτων, ενώ ταυτϐχρονα αυξϊνεται ςημαντικϊ η ενεργητικό 
ςυμμετοχό των μαθητών. Σϋλοσ, αξιοποιώντασ και τισ πληροφορύεσ που δύνει το ςχολικϐ 
εγχειρύδιο, οι μαθητϋσ καταγρϊφουν τα ςυμπερϊςματϊ τουσ ςχετικϊ με τα οξϋα και τισ 
βϊςεισ ςε ςχϋςη με τισ ιδιϐτητϋσ τουσ (καθαριςτικϊ ό απορρυπαντικϊ) και ςε ςϑνδεςη με 
την κλύμακα pH (Δραςτηριϐτητα 3, τϐχοι: Γνωςτ. 1, 2, 3 & Δεξιοτ. 1, Διϊρκεια:45΄).  

τη ςυνϋχεια, οι μαθητϋσ ςυμμετϋχουν ςε μύα βιωματικό δραςτηριϐτητα που 
ςυμπληρώνει τη γνώςη που κατϋκτηςαν με τισ προηγοϑμενεσ δραςτηριϐτητεσ. 
Παρουςιϊζονται ςτουσ μαθητϋσ δϋκα (10) πλαςτικϊ ποτόρια που εύναι γεμιςμϋνα με 
διαφορετικϋσ ουςύεσ οι οπούεσ και αναγρϊφονται πϊνω ςτα ποτόρια. Ενδεικτικϊ, μποροϑμε 
να γεμύςουμε τα ποτόρια με χυμϐ λεμονιοϑ, ξύδι, χυμϐ πορτοκαλιοϑ, μπύρα, καφϋ, γϊλα, τςϊι, 
καθαρϐ νερϐ, ςαποϑνι και χλωρύνη. Η κϊθε ομϊδα χρηςιμοποιεύ πεχαμετρικϐ χαρτύ του 
εμπορύου για τη μϋτρηςη του pH των ουςιών κϊθε ποτηριοϑ. Σϋλοσ, ςυμπληρώνουν τισ τιμϋσ 
ςε πύνακα με τισ ουςύεσ που τουσ δύνονται και τα αποτελϋςματα των μετρόςεων 
ανακοινώνονται ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ απϐ τον εκπρϐςωπο τησ κϊθε ομϊδασ, 
αναγνωρύζοντασ ταυτϐχρονα αν η κϊθε ουςύα περιϋχει οξϑ ό βϊςη. Η βιωματικό 
δραςτηριϐτητα βοηθϊει ςτην ανϊγκη των μαθητών να αναγνωρύςουν τισ εφαρμογϋσ τησ 
γνώςησ που αποκτιϋται μϋςα απϐ ϋνα τεχνητϐ περιβϊλλον εργαςτηρύου ό ενϐσ λογιςμικοϑ 
μϋςα ςτον πραγματικϐ και φυςικϐ τουσ κϐςμο. υνεπώσ, η δραςτηριϐτητα αυτό ςυνδϋεται 
με την πραγματικό ϑπαρξη των οξϋων και των βϊςεων μϋςα απϐ την προςωπικό και 
ρεαλιςτικό εμπειρύα των μαθητών (Δραςτηριϐτητα 4, τϐχοι: Γνωςτ. 1, 2, 3 & Δεξιοτ. 1, 
Διϊρκεια:25΄).. 

το τϋλοσ, οι μαθητϋσ ϋρχονται ςε επαφό με δϑο δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ ϋχουν 
ςχεδιαςτεύ ςε ϋνα κοινϐ ψηφιακϐ περιβϊλλον, που χρηςιμοποιοϑνται ωσ τελικό αξιολϐγηςη. 
Οι δραςτηριϐτητεσ ςχεδιϊςτηκαν με το ανοιχτϐ λογιςμικϐ Scratch, ϋνα ελεϑθερο λογιςμικϐ 
ανοιχτοϑ κώδικα που επιτρϋπει το ςχεδιαςμϐ δραςτηριοτότων μϋςα ςε ϋνα ςχετικϊ απλϐ 
προγραμματιςτικϐ περιβϊλλον. Η πρώτη δραςτηριϐτητα παρουςιϊζει ςτουσ μαθητϋσ 10 
ποτόρια γεμιςμϋνα με κϊποια ουςύα που δεν αναγρϊφεται. Οι μαθητϋσ με το ποντύκι τουσ 
ςϑρουν τα πεχϊμετρο και το τοποθετοϑν μϋςα ςε κϊθε ϋνα απϐ τα ποτόρια ςτα οπούα 
εμφανύζεται με τον τρϐπο αυτϐ η τιμό του pH τησ ουςύασ που περιϋχεται. Δύνεται Υϑλλο 
Αξιολϐγηςησ ϐπου οι μαθητϋσ για κϊθε ποτόρι ςυμπληρώνουν την αντύςτοιχη τιμό του pH 
που βρόκαν και δύπλα αναφϋρουν αν το κϊθε διϊλυμμα περιϋχει βϊςη ό οξϑ. Αφοϑ 
ολοκληρώςουν αυτό τη διαδικαςύα, οι μαθητϋσ τοποθετοϑν τισ τιμϋσ του pH απϐ τη 
μικρϐτερη ςτη μεγαλϑτερη. τη δεϑτερη δραςτηριϐτητα παρουςιϊζονται με το λογιςμικϐ 
τϋςςερισ ομϊδεσ ποτηριών. Η κϊθε ομϊδα περιλαμβϊνει πϋντε ποτόρια. Οι δϑο ομϊδεσ ϋχουν 
τον τύτλο «Οξϋα» και οι ϊλλεσ δϑο ομϊδεσ τον τύτλο «Βϊςεισ». ε κϊθε ομϊδα ποτηριών 
υπϊρχει ϋνα ποτόρι που δεν αντιςτοιχεύ ςτην ομϊδα που ϋχει τοποθετηθεύ. Ϊτςι, ςτισ δϑο 
ομϊδεσ «Οξϋα» υπϊρχουν δϑο ποτόρια που η τιμό του pH του διαλϑμματοσ που περιϋχουν 
αντιςτοιχεύ ςε βϊςη. Αντύθετα, ςτισ δϑο ομϊδεσ «Βϊςεισ» υπϊρχουν δϑο ποτόρια που η τιμό 
του pH του διαλϑμματοσ που περιϋχουν αντιςτοιχεύ ςε οξϑ. Οι μαθητϋσ καλοϑνται να βρουν 
τα τϋςςερα ποτόρια που ϋχουν τοποθετηθεύ ςε λανθαςμϋνη ομϊδα. Οι δραςτηριϐτητεσ 
αυτϋσ θα αξιολογόςουν και τον βαθμϐ επύτευξησ των ςτϐχων τησ διδαςκαλύασ 
(Δραςτηριϐτητα 5, τϐχοι: Γνωςτ. 1, 2, 3 & Δεξιοτ. 1, Διϊρκεια:20΄).               

πδήηεζε 

Η παροϑςα διδακτικό πρϐταςη ςχετύζεται με τη διδαςκαλύα τησ ϋννοιασ των οξϋων και 
των βϊςεων, εννοιών που πολλϋσ φορϋσ λϐγω τησ μικρόσ προτεινϐμενησ διϊρκειασ τησ 
διδαςκαλύασ απϐ τα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα προςεγγύζονται με επιφανειακϐ τρϐπο κατϊ 
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τη διδακτικό πρϊξη. Αυτϐσ εύναι και ο λϐγοσ που η διδακτικό αυτό προςϋγγιςη χρηςιμοποιεύ 
ϐχι μϐνο τισ ςϑγχρονεσ αρχϋσ τησ ομαδοςυνεργατικόσ διδαςκαλύασ, αλλϊ, ταυτϐχρονα, 
εφαρμϐζει και τη χρόςη των νϋων τεχνολογιών που παρϋχουν ςτουσ μαθητϋσ την ευκαιρύα 
για μύα ανακαλυπτικό μϊθηςη που ευνοεύ την ενεργητικό ςυμμετοχό των μαθητών. Οι 
μαθητϋσ εργϊζονται ςε ομϊδεσ και ςταδιακϊ ανακαλϑπτουν τη νϋα γνώςη μϋςα απϐ φϑλλα 
εργαςύασ που ϋχουν επικαλυπτικϐ χαρακτόρα και η γνώςη που αποκτιϋται ςε καθϋνα απϐ 
αυτϊ χρηςιμεϑει ςτα επϐμενα. Η χρόςη, επύςησ, των λογιςμικών που χρηςιμοποιεύ η 
διδακτικό πρϐταςη εύναι εϑκολη, καθώσ τα λογιςμικϊ εύναι ελεϑθερα και ϋχουν ελληνικϐ 
περιβϊλλον που διευκολϑνει τη χρόςη τουσ, ενώ ταυτϐχρονα απαιτοϑνται ελϊχιςτα τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ για την εκτϋλεςό τουσ. Παρϊλληλα, γύνεται μια προςπϊθεια να ςυνδεθεύ το 
ψηφιακϐ περιβϊλλον με την καθημερινό εμπειρύα των μαθητών, κϊτι  που επιτυγχϊνεται με 
τον ςυνδυαςμϐ δραςτηριοτότων ψηφιακοϑ περιεχομϋνου και ρεαλιςτικών καταςτϊςεων 
μϋτρηςησ οξϋων και βϊςεων. Σα δεδομϋνα απϐ την εφαρμογό μιασ τϋτοιασ διδαςκαλύασ θα 
μποροϑςαν να χρηςιμοποιηθοϑν και για τη διδαςκαλύα τησ διαδικαςύασ τησ εξουδετϋρωςησ 
οξϋων με την προςθόκη βϊςεων και αντύςτροφα. Μϋςα ςτο πλαύςιο αυτϐ θα υπϊρχει η 
δυνατϐτητα για την ευκολϐτερη διδαςκαλύα τησ ϋννοιασ των αλϊτων που παρϊγονται απϐ 
την εξουδετϋρωςη. Ϊτςι, η εφαρμογό δυναμικών λογιςμικών και λογιςμικών 
προγραμματιςμοϑ εϑκολων ςτη χρόςη τουσ θα μποροϑςαν να βοηθόςουν τϐςο τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ ωσ προσ την αποτελεςματικϐτητα τησ διδαςκαλύασ τουσ ϐςο τουσ μαθητϋσ 

προσ την κατεϑθυνςη τησ απϐκτηςησ τησ γνώςησ. Επύςησ, οι διαφημύςεισ που 
χρηςιμοποιοϑνται αποτελοϑν ϋνα ςυνηθιςμϋνο ερϋθιςμα για τουσ μαθητϋσ, ενώ 
ταυτϐχρονα απϐ διδακτικόσ ϊποψησ παρϋχουν ϋνα πολυτροπικϐ πλαύςιο που 
ςυνδϋει κεύμενο, εικϐνα, όχο και ϋνα ςτοχευμϋνο μόνυμα που εξυπηρετεύ τουσ 
ςτϐχουσ τησ διδαςκαλύασ. Κλεύνοντασ, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η εφαρμογό τησ 
ςϑγχρονησ εκπαιδευτικόσ τεχνολογύασ μπορεύ εϑκολα να χρηςιμοποιηθεύ ςτη 
διδαςκαλύα των φυςικών επιςτημών αρκεύ να θϋτει ςαφεύσ ςτϐχουσ και να 
χρηςιμοποιεύται ωσ εκπαιδευτικϐ εργαλεύο που ευνοεύ την ανακαλυπτικό διϊθεςη 
των μαθητών, προκαλεύ τη ςκϋψη τουσ μϋςα απϐ διερευνητικϋσ προβληματικϋσ 
καταςτϊςεισ, ενώ, ταυτϐχρονα, τουσ τοποθετεύ ςτο κϋντρο του ενδιαφϋροντοσ τησ 
διδακτικόσ πρϊξησ.           
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Παρϊρτημα 
 

 
Εικ. 1: Επιφϊνεια διεπαφόσ λογιςμικοϑ PhET για μϋτρηςη του pH. 
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Εικ. 2: Επιφϊνεια διεπαφόσ λογιςμικοϑ PhET για δημιουργύα οξϋων και βϊςεων. 

 
 
 

 
Εικ. 3: Επιφϊνεια διεπαφόσ λογιςμικοϑ Scratch για τη μϋτρηςη του pH τησ ουςύασ που 

περιϋχεται ςτα ποτόρια, Δραςτηριϐτητα Αξιολϐγηςησ. 
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Πεξίιεςε 

 
Η παροϑςα ερευνητικό εργαςύα εκπονόθηκε με ςτϐχο να διερευνηθεύ πώσ 

εξελύςςεται η αναγνωςτικό κατανϐηςη μαθητών με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ςτον 
τομϋα αυτϐ με την εκμϊθηςη ςυγκεκριμϋνων γνωςτικών ςτρατηγικών μϋςα απϐ 
το Πρϐγραμμα τησ Αμοιβαύασ Διδαςκαλύασ, το οπούο εφαρμϐςτηκε ςε δϑο 
μορφϋσ, κατϊ ζεϑγη (ςυνθόκη που χρηςιμοποιεύται πιο ςυχνϊ ςτην τυπικό τϊξη) 
και ςε ομϊδεσ με τη χρόςη λογοτεχνικών κειμϋνων.  υγκεκριμϋνα, το πρϐγραμμα 
τησ  Αμοιβαύασ Διδαςκαλύασ περιελϊμβανε την εκμϊθηςη τεςςϊρων ςτρατηγικών 
που αφοροϑςαν ςτην ικανϐτητα εϑρεςησ ερωτόςεων περιεχομϋνου, εϑρεςησ 
διευκρινιςτικών ερωτόςεων, περύληψησ ενϐσ λογοτεχνικοϑ κειμϋνου και 
πρϐβλεψησ. Ο αριθμϐσ των ςυμμετεχϐντων όταν ϋξι μαθητϋσ/τριεσ με ΜΔ που 
φοιτοϑςαν ςε ςχολεύο τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και ςυγκεκριμϋνα ςτην Δ΄ 
και Ε΄ τϊξη.  

Δϑο μαθότριεσ τησ Δ΄ τϊξησ εφϊρμοςαν το πρϐγραμμα ςε ζευγϊρι και 
τϋςςερισ μαθητϋσ/τριεσ ςε ομϊδα. Σα θετικϊ αποτελϋςματα ϋρχονται ςε 
ςυμφωνύα με προηγοϑμενεσ ϋρευνεσ, καταδεικνϑοντασ το γεγονϐσ ϐτι οι μαθητϋσ 
με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ και ςυγκεκριμϋνα ςτην αναγνωςτικό κατανϐηςη εύναι 
ςε θϋςη να τη βελτιώςουν και να την ενιςχϑςουν βαςιζϐμενοι ςτη διδαςκαλύα και 
εκμϊθηςη ςτρατηγικών. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Αναγνωςτικό Κατανϐηςη , Αμοιβαύα Διδαςκαλύα , Μαθηςιακϋσ 
Δυςκολύεσ. 

Δηζαγσγή 

Η ανϊγνωςη εύναι μια πολϑπλευρη δραςτηριϐτητα με απώτερο ςτϐχο την 
κατϊκτηςη του νοόματοσ του κειμϋνου. Η αναγνωςτικό κατανϐηςη ϋχει οριςτεύ ωσ μια 
διαδικαςύα καταςκευόσ νοόματοσ απϐ γραπτϐ κεύμενο. Ϊτςι οι μαθητϋσ δεν καλοϑνται 
μϐνο να κατανοόςουν τα κεύμενα που διαβϊζουν αλλϊ να εύναι ςε θϋςη να τα ερμηνεϑουν 
και να τα αξιολογοϑν. Επομϋνωσ μετατρϋπονται ςε ενεργητικοϑσ αναγνώςτεσ 
χρηςιμοποιώντασ ποικύλεσ γνωςτικϋσ και μεταγνωςτικϋσ ςτρατηγικϋσ (Παντελιϊδου , 
2008). 

Δεδομϋνου ϐτι ολοϋνα και περιςςϐτεροι μαθητϋσ ςυναντοϑν αδυναμύεσ ςτην 
αναγνωςτικό κατανϐηςη, το ενδιαφϋρον αλλϊ και οι  αντιπαραθϋςεισ των ερευνητών 
εςτιϊζουν τϐςο ςτην ενύςχυςη τησ κατανϐηςησ μϋςω τησ κατϊκτηςησ βαςικών 
δεξιοτότων, ϐπωσ η ακριβόσ και ευχερόσ αποκωδικοπούηςη, ϐςο και ανώτερων 
δεξιοτότων, ϐπωσ οι γνωςτικϋσ και μεταγνωςτικϋσ ςτρατηγικϋσ. Ϊτςι κρύνεται, λοιπϐν, 
απαραύτητη η δημιουργύα και εφαρμογό κατϊλληλων παρεμβατικών προγραμμϊτων τα 
οπούα θα ενιςχϑουν τισ δεξιϐτητεσ των μαθητών με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ςτην 
αναγνωςτικό κατανϐηςη και θα τουσ παρϋχουν ϋνα πρϐγραμμα διδαςκαλύασ το οπούο θα 
εύναι προςαρμοςμϋνο ςτισ εκπαιδευτικϋσ τουσ ανϊγκεσ .Με αυτϐ τον τρϐπο η κατανϐηςη 
ενϐσ κειμϋνου θα παϑει να εύναι για τουσ μαθητϋσ ϋνα δϑςκολο και αςαφϋσ εγχεύρημα και 
πλϋον θα μετατρϋπεται ςε δεξιϐτητεσ που εύναι πιο εϑκολο να διδαχθοϑν και να 
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εφαρμοςτοϑν. Παρϊλληλα θα μειώνεται ο φϐβοσ που ενδεχομϋνωσ νιώθουν για την 
ανϊγνωςη και θα καλλιεργεύται μια θετικϐτερη ςτϊςη προσ αυτό ( Μπϐτςασ 
&Παντελιϊδου, 2007). 
 

ώκα 

Μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ςτην αναγνωςτικό κατανϐηςη 

«Οι Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ εύναι ϋνασ γενικϐσ ϐροσ που αναφϋρεται ςε μια 
ανομοιογενό ομϊδα διαταραχών, οι οπούεσ εκδηλώνονται με ςημαντικϋσ δυςκολύεσ 
ςτην πρϐςκτηςη και χρόςη ικανοτότων ακρϐαςησ, ομιλύασ, ανϊγνωςησ, γραφόσ, 
ςυλλογιςμοϑ ό μαθηματικόσ ικανϐτητασ. Οι διαταραχϋσ αυτϋσ εύναι εγγενεύσ ςτο 
ϊτομο, αποδύδονται ςε δυςλειτουργύα του κεντρικοϑ νευρικοϑ ςυςτόματοσ και μπορεύ 
να υπϊρχουν ςε ϐλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ. Προβλόματα ςε ςυμπεριφορϋσ αυτϐ – 
ελϋγχου, κοινωνικόσ αντύληψησ και κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ μπορεύ να 
ςυνυπϊρχουν με τισ Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ, αλλϊ δεν ςυνιςτοϑν απϐ μϐνα τουσ 
τϋτοιεσ. Αν και οι Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ μπορεύ να εμφανύζονται μαζύ με ϊλλεσ 
καταςτϊςεισ μειονεξύασ (π.χ. αιςθητηριακό βλϊβη, νοητικό καθυςτϋρηςη, 
ςυναιςθηματικό διαταραχό) ό με εξωτερικϋσ επιδρϊςεισ, ϐπωσ οι πολιτιςμικϋσ 
διαφορϋσ ό η ανεπαρκόσ / ακατϊλληλη διδαςκαλύα, δεν εύναι το ϊμεςο αποτϋλεςμα 
αυτών των καταςτϊςεων ό επιδρϊςεων» (Hammill, 1990). 
   Εύναι γενικϊ αποδεκτϐ πωσ οι Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ διακρύνονται ςε δϑο μεγϊλεσ 

κατηγορύεσ τισ Γενικϋσ και τισ Ειδικϋσ Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ .Οι Γενικϋσ Μαθηςιακϋσ 
Δυςκολύεσ εύναι μια κατηγορύα μαθηςιακών δυςκολιών που οφεύλεται κατϊ κϑριο λϐγο 
ςτο νοητικϐ επύπεδο. Οι δυςκολύεσ δηλαδό επηρεϊζονται απϐ το δεύκτη νοημοςϑνησ (εύτε 
οριακό νοημοςϑνη, εύτε όπια-μϋτρια-ςοβαρό νοητικό υςτϋρηςη). Επύςησ ϋνασ ϊλλοσ 
παρϊγοντασ που επηρεϊζει τισ γενικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ εύναι εξωτερικού 
παρϊγοντεσ, ϐπωσ ψυχοκοινωνικϋσ ςυνθόκεσ (ανεπαρκεύσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ, 
δυςμενεύσ οικογενειακϋσ ςυνθόκεσ, κοινωνικϐ-πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ, περιοριςμϋνη 
ϋκθεςη ςε ερεθύςματα). 

 Απϐ την ϊλλη πλευρϊ οι Ειδικϋσ Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ εύναι μια κατηγορύα 
δυςκολιών που δεν οφεύλονται ςε ςωματικϋσ ανεπϊρκειεσ, ςε εξωτερικοϑσ παρϊγοντεσ, 
ςε χαμηλϐ δεύκτη νοημοςϑνησ, ςε ψυχικϋσ διαταραχϋσ και ςε ιατρικϊ προβλόματα, αλλϊ 
ςε νευρολογικϊ και κληρονομικϊ κριτόρια. Αυτϋσ οι δυςκολύεσ εύναι :  

• Ειδικό Γλωςςικό Διαταραχό 

• Δυςλεξύα 

• Δυςορθογραφύα 

• Δυςαναγνωςύα 

• Δυςαριθμηςύα 

• Δυςγραφύα 

     υχνϊ η κατϊςταςη δυςκολεϑει με την εκδόλωςη  Διαταραχών Ελλειμματικόσ 
Προςοχόσ με και χωρύσ Τπερκινητικϐτητα (Μπϐτςασ &Παντελιϊδου, 2007). 
 

Φαρακτηριςτικϊ παιδιών με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ςτην αναγνωςτικό 

κατανϐηςη 
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Σα χαρακτηριςτικϊ των μαθητών με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ςτην αναγνωςτικό 
κατανϐηςη πιο ςυγκεκριμϋνα εύναι: 

 Δεν ϋχουν επύγνωςη των μεταβλητών που αλληλεπιδροϑν κατϊ 
την ανϊγνωςη και ϋχουν ελλεύμματα μεταγνωςτικόσ γνώςησ. 

 Ϊχουν ςημαντικό δυςκολύα ςτον εντοπιςμϐ των κϑριων ιδεών 
και τη ςημαςύα που ϋχουν ςτο νϐημα του κειμϋνου. 

 Παραλεύπουν να δώςουν ςημαςύα ςε χαρακτηριςτικϊ κειμϋνου 
ϐπωσ η επικεφαλύδα ό ϊλλουσ τύτλουσ και ςτην γενικό οργϊνωςη του 
κειμϋνου. 

 Παρουςιϊζουν δυςκολύα ςτην κατανϐηςη των νοημϊτων του 
κειμϋνου. υνεχύζουν να διαβϊζουν το κεύμενο ακϐμα και αν δεν ϋχουν 
καταλϊβει το νϐημα μιασ παραγρϊφου, ςε αντύθεςη με τουσ ςυμμαθητϋσ 
τουσ, που ςταματοϑν την ανϊγνωςη για να επαναλϊβουν την παρϊγραφο 
μϋχρι να κατανοόςουν το νϐημα . 

 

Η αμοιβαύα διδαςκαλύα: οριςμϐσ, χαρακτηριςτικϊ  και ςτρατηγικϋσ 

Μια τϋτοια προςϋγγιςη ςυνηγορεύ υπϋρ τησ χρόςησ των μαθητοκεντρικών 
δραςτηριοτότων που εφαρμϐζονται  απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ με ςκοπϐ την ενύςχυςη 
τησ αναγνωςτικόσ κατανϐηςησ. Ϊτςι τονύζεται η  παρουςύαςη ενϐσ  μαθητοκεντρικοϑ 
προγρϊμματοσ που ςτηρύζεται ςτην  Αμοιβαύα Διδαςκαλύα. Η Αμοιβαύα Διδαςκαλύα 
λοιπϐν  που αναπτϑχθηκε απϐ τουσ Palincsar και Brown (1984), ϋχει ςχεδιαςτεύ για τη 
βελτύωςη τησ αναγνωςτικόσ κατανϐηςησ των μαθητών που εύναι ςε θϋςη να 
αποκωδικοποιοϑν, αλλϊ ϋχουν δυςκολύα ςτην κατανϐηςη  κειμϋνων τησ ηλικύασ τουσ. Η 
διαδικαςύα  αυτό χρηςιμοποιεύ μια ςυνεργατικό μϋθοδο ςυζότηςησ ςε μικρϋσ ομϊδεσ 
μαθητών για τη διδαςκαλύα και την εκμϊθηςη  τησ αναγνωςτικόσ κατανϐηςησ και την 
προώθηςη και την παρακολοϑθηςη τεςςϊρων γνωςτικών ςτρατηγικών –ερωτόςεισ 
περιεχϐμενου, αποςαφόνιςη, περύληψη και πρϐβλεψη-(Brown &Palincsar , 1984). 

 
Οι τϋςςερισ ςτρατηγικϋσ  εύναι οι ακϐλουθεσ: 
 

 Ερωτόςεισ περιεχομϋνου 

 Αποςαφόνιςη 

 Περύληψη 

 Πρϐβλεψη 

 Ερωτόςεισ περιεχομϋνου: Η ςτρατηγικό αυτό περιλαμβϊνει τον εντοπιςμϐ των 
πληροφοριών, θεμϊτων  και ιδεών που εύναι κεντρικϐσ και αρκετϊ ςημαντικϐσ ώςτε να 
δικαιολογεύ περαιτϋρω εξϋταςη. Οι κεντρικϋσ ό ςημαντικϋσ πληροφορύεσ 
χρηςιμοποιοϑνται για να παραγϊγουν ερωτόςεισ που ςτη ςυνϋχεια χρηςιμοποιοϑνται 
ωσ αυτοϋλεγχοσ  για τον αναγνώςτη. Οι ερωτόςεισ περιεχομϋνου παρϋχουν ϋνα πλαύςιο 
για να εξερευνηθεύ το κεύμενο πιο βαθιϊ και να εξαςφαλιςτεύ  η καταςκευό του 
νοόματοσ. 

 Αποςαφόνιςη: Η ςτρατηγικό αυτό αφορϊ τη χρόςη διευκρινιςτικών ερωτόςεων 
που περιλαμβϊνουν τον προςδιοριςμϐ και τον εντοπιςμϐ των αςαφών, δϑςκολων, ό 
ϊγνωςτων πτυχών ενϐσ κειμϋνου. Οι πτυχϋσ αυτϋσ μπορεύ να περιλαμβϊνουν ϊγνωςτεσ 
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φρϊςεισ , ϊγνωςτο λεξιλϐγιο, αςαφεύσ αναφορϋσ ό αςαφεύσ ϋννοιεσ. Η αποςαφόνιςη 
παρϋχει το κύνητρο για την αποκατϊςταςη τησ ςϑγχυςησ  μϋςω τησ εκ νϋου ανϊγνωςησ. 

 Περύληψη: Η περύληψη εύναι η διαδικαςύα προςδιοριςμοϑ των ςημαντικών 
πληροφοριών και η ενςωμϊτωςη αυτών ςε μια ςαφό και ςυνοπτικό δόλωςη που 
εμπεριϋχει το ουςιαςτικϐ νϐημα του κειμϋνου.  

 Πρϐβλεψη: Η διαδικαςύα αυτό περιλαμβϊνει το ςυνδυαςμϐ τησ  προηγοϑμενησ 
γνώςησ του αναγνώςτη, με ςκοπϐ τη δημιουργύα υποθϋςεων  που ςχετύζονται με την 
κατεϑθυνςη του κειμϋνου και την πρϐθεςη του ςυγγραφϋα εγγρϊφωσ.  

 
 
Εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα Αμοιβαύασ Διδαςκαλύασ 

    Η ϋρευνα ϋλαβε χώρα ςε Δημοτικϐ  χολεύο Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ του Βϐλου και 
ςυγκεκριμϋνα ςτο Σμόμα Ϊνταξησ Δημοτικοϑ ςχολεύου Βϐλου κατϊ τουσ μόνεσ 
Ιανουϊριο – Μϊιο του ςχολικοϑ ϋτουσ 2013-2014. Αρχικϊ πραγματοποιόθηκε επαφό με 
το διευθυντό του ςχολεύου προκειμϋνου να ληφθεύ η ςυγκατϊθεςό του για τη διεξαγωγό 
τησ ϋρευνασ. τη ςυνϋχεια ακολοϑθηςε ςυνεργαςύα με τη δαςκϊλα του τμόματοσ 
ϋνταξησ, προκειμϋνου να γύνει επιλογό του δεύγματοσ μαθητών. Βαςικό προϒπϐθεςη 
όταν οι μαθητϋσ να φοιτοϑςαν ςτισ τϊξεισ Δ΄ και Ε΄ δημοτικοϑ ,ϋτςι ώςτε να εύχαν 
επύςημη εξακριβωμϋνη διϊγνωςη Μαθηςιακών Δυςκολιών απϐ ΚΕΔΔΤ και να 
βρύςκονται κοντϊ ηλικιακϊ μεταξϑ τουσ, ώςτε να ςυνεργαςτοϑν αποτελεςματικϊ. Οι 6 
μαθητϋσ που επιλϋχθηκαν, όταν μαθητϋσ που φοιτοϑςαν ςτο Σμόμα Ϊνταξησ και το 
ςϑνολο των εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων του ερευνητικοϑ προγρϊμματοσ 
διενεργόθηκε μϋςα ςτο χώρο του τμόματοσ ϋνταξησ.  
 

Μϋθοδοσ 

 την ϋρευνα εφαρμϐςτηκε η μεθοδολογύα του πειραματικοϑ ςχεδύου μεμονωμϋνησ 
περύπτωςησ ςε δϑο διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ (κατϊ ζεϑγη και ομϊδα) με αξιολϐγηςη πριν, 
κατϊ και μετϊ την εκπαιδευτικό παρϋμβαςη. (single-subject A B A design). Αυτϐ το ςχϋδιο 
εύναι το πιο ςυχνϊ χρηςιμοποιοϑμενο  και προςφϋρει την πιο περιγραφικό απϐδειξη ϐτι οι 
αλλαγϋσ ςτη ςυμπεριφορϊ των ςυμμετεχϐντων μποροϑν να αποδοθοϑν ςτην επύδραςη του 
προγρϊμματοσ ( Berryman, & Cooper, 2010). Η ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη χρηςιμοποιεύται 
ϐταν το ςχϋδιο καταδεικνϑει τισ  εκδηλώςεισ τησ πειραματικόσ επύδραςησ ςε  διαφορετικϊ 
ςημεύα ςτο χρϐνο με ϋνα ςυμμετϋχοντα ό  μεταξϑ των διαφϐρων ςυμμετεχϐντων. Ϊτςι, ςτα 
πειρϊματα αυτϊ, οι ερευνητϋσ χρηςιμοποιοϑν ςυνόθωσ πϊνω απϐ ϋναν ςυμμετϋχοντα αλλϊ 
τα αποτελϋςματα εξετϊζονται με βϊςη την αλλαγό τησ εξαρτημϋνησ μεταβλητόσ ςτον κϊθε 
ςυμμετϋχοντα ξεχωριςτϊ μϋςα ςτο χρϐνο ςε  διαφορετικϋσ φϊςεισ (Berryman   & Cooper , 
2010). 

 

υμμετϋχοντεσ 

Οι ςυμμετϋχοντεσ όταν 6 μαθητϋσ με διϊγνωςη Μαθηςιακών δυςκολιών και με  

ελλεύμματα ςτην αναγνωςτικό κατανϐηςη. 

 

 Διαδικαςύα  

 Προϋλεγχοσ 

 την αρχό τησ ϋρευνασ διενεργόθηκε εκπαιδευτικό αξιολϐγηςη τησ αναγνωςτικόσ 
κατανϐηςησ ςε ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ με βϊςη τη ςταθμιςμϋνη δοκιμαςύα Σεςτ-Α (  
Αντωνύου & Παντελιϊδου, 2008) και την ϊτυπη δοκιμαςύα αναγνωςτικόσ κατανϐηςησ με το 
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ειδικϊ διαμορφωμϋνο απϐ την ερευνότρια αφηγηματικϐ  κεύμενο («ο Μικρϐσ Πρύγκιπασ», 
του Α.. Εξυπερϑ). Σο Σεςτ-Α καθώσ και το μικρϐ αφηγηματικϐ κεύμενο – ϊτυπη αξιολϐγηςη- 
χορηγόθηκαν ςε ϐλουσ τουσ μαθητϋσ ατομικϊ. την ϊτυπη αξιολϐγηςη ζητόθηκαν 
προφορικϋσ απαντόςεισ ϐλων των μαθητών και μαγνητοφωνόθηκαν  απϐ την ερευνότρια . 
Η μη ςταθμιςμϋνη δοκιμαςύα αξιολϐγηςησ τησ αναγνωςτικόσ κατανϐηςησ εξϋταζε την 
ικανϐτητα των μαθητών να εφαρμϐζουν τισ ςτρατηγικϋσ τησ αμοιβαύασ διδαςκαλύασ. Οι 
απαντόςεισ των μαθητών/τριών βαθμολογόθηκαν ςε τρύβαθμη κλύμακα (0-

θακία/ιαλζαζκέλε απάληεζε , 1-κεξηθή απάληεζε,  2-νινθιεξσκέλε απάληεζε).   

Παξέκβαζε 

α. Γηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ 

 ινη νη καζεηέο  ζπκκεηείραλ ζε πέληε εβδνκαδηαίεο 45ιεπηεο ζπλεδξίεο πνπ αθνξνχζαλ 

ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θεηκέλσλ κε βάζε ηηο ηερληθέο ηεο Ακνηβαίαο Γηδαζθαιίαο ζε 

νκάδεο ησλ δχν θαη ηεζζάξσλ καζεηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο νη  καζεηέο ζην 

ζχλνιφ ηνπο εθηέζεθαλ ζε αθεγεκαηηθά θείκελα 40- 50 ιέμεσλ επηιεγκέλα απφ ην βηβιίν «Σα 

Μαγηθά Μαμηιάξηα» ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά, κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή ζε θαζεκηά απφ ηηο ηέζζεξηο 

ζηξαηεγηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ ζπλεδξηψλ, θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο πεξηερνκέλνπ, απνζαθήληζε, 

πεξίιεςε, θαη πξφβιεςε) παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά κε βάζε ηα αληίζηνηρα βήκαηα (ζαθήο 

παξνπζίαζε, κνληεινπνίεζε, θαζνδεγνχκελε εμάζθεζε, ιηγφηεξν θαζνδεγνχκελε εμάζθεζε, 

απηνλφκεζε) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηε δηδαζθαιία ηα θεθάιαηα 1-4 ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δπγέληνπ 

Σξηβηδά «Σα Μαγηθά Μαμηιάξηα». Κάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα θεθάιαηα αθηεξψζεθε ζηε 

δηδαζθαιία ηεο θάζε ζηξαηεγηθήο κε βάζε ηα αληίζηνηρα βήκαηα. 

β. Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

 ηα επφκελα ηέζζεξα 45ιεπηα καζήκαηα έιαβε ρψξα ε εθαξκνγή ηεο Ακνηβαίαο 

Γηδαζθαιίαο πξψηα ζηελ νκάδα ησλ ηεζζάξσλ καζεηψλ, φπνπ ν θάζε καζεηήο αλέιαβε απφ κία 

ζηξαηεγηθή ζε θάζε παξάγξαθν ρσξηζηά θαη έπεηηα έγηλε ελαιιαγή ξφισλ-ζηξαηεγηθψλ.  

Σειηθή αμηνιφγεζε 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο φινη νη καζεηέο αμηνινγήζεθαλ εθ λένπ κε ηε 

ρνξήγεζε ησλ ίδησλ ζηαζκηζκέλσλ θαη κε ζηαζκηζκέλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε.  απφ κία ζηξαηεγηθή- δηαθνξεηηθή ζε θάζε παξάγξαθν . 

 

 

Αποτελϋςματα 
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χόμα 1. Επιδϐςεισ των μαθητών ςτην τυπικό δοκιμαςύα 

  

   

 

 

χόμα 2. τρατηγικϋσ Αμοιβαύασ Διδαςκαλύασ κατϊ την ϊτυπη αρχικό 

αξιολϐγηςη (Απϐςπαςμα Εξυπερϑ) 
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χόμα 3. Μϋςοσ ϐροσ επύδοςησ ςτην εφαρμογό ςτρατηγικών (ςτο ςϑνολο των 

μαθητών) κατϊ τη διϊρκεια των τεςςϊρων ενοτότων τησ παρϋμβαςησ (Απϐςπαςμα 

Σριβιζϊ) 

 
 
 

 

 

 

 

χόμα 4. Επιδϐςεισ των μαθητών ςτην τυπικό δοκιμαςύα κατϊ την τελικό 

αξιολϐγηςη 
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χόμα 5. τρατηγικϋσ Αμοιβαύασ Διδαςκαλύασ (ςτο ςϑνολο των μαθητών) κατϊ 

την τελικό αξιολϐγηςη 

 

υμπερϊςματα 

Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ μασ επιβεβαιώνουν την ϊποψη ϐτι η Αμοιβαύα  Διδαςκαλύα 
εύναι ϋνα εφικτϐ μϋςο για την ενύςχυςη τησ αναγνωςτικόσ κατανϐηςησ των μαθητών ςτην 
πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Ο ςκοπϐσ τησ μελϋτησ αυτόσ όταν να ενιςχϑςει την  αναγνωςτικό 
κατανϐηςη  των μαθητών με Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ .Σα αποτελϋςματα ϋδειξαν ϐτι οι 
μαθητϋσ με Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ  επωφελόθηκαν απϐ την εφαρμογό του προγρϊμματοσ. 
Δηλαδό, αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ, η πρϐοδοσ των μαθητών όταν 
ςημαντικό  ςτη γνώςη τησ χρόςησ των αναγνωςτικών ςτρατηγικών ςτην πλειοψηφύα των 
παιδιών. υγκεκριμϋνα, τα αποτελϋςματα ϋδειξαν ϐτι οι μαθητϋσ τησ δυϊδασ απϋδωςαν 
καλϑτερα απϐ εκεύνα τησ ομϊδασ των τεςςϊρων. Αυτϐ επιβεβαιώνεται απϐ τα πορύςματα 
αρκετών μετα-αναλυτικών μελετών που ϋδειξαν ϐτι οι μαθητϋσ  ςτη δυϊδα ενύςχυςαν τισ 
αναγνωςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ  τουσ ςτην  κατανϐηςη απϐ τη χρόςη ςτρατηγικών που 
αφοροϑν την ανϊγνωςη και την  αυτορρϑθμιςη ςε μεγαλϑτερο βαθμϐ απϐ την ομϊδα των 
τεςςϊρων(Antoniou&Souvignier, 2007). Αυτϐ ςυμβαύνει δεδομϋνου οι μαθητϋσ ςτη δυϊδα 
εξαςκοϑνται περιςςϐτερο ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ ςτρατηγικϋσ απϐ ϐτι οι ςυνομόλικοι τουσ 
ςτην ομϊδα των τεςςϊρων  (Aarnoutse et al,  1997). Παρϐμοια, η εικϐνα των μαθητών ςτην 
εφαρμογό ςτρατηγικών ςτην αρχικό αξιολϐγηςη, ςυμφωνεύ με προηγοϑμενεσ ϋρευνεσ. Οι 
μαθητϋσ του δεύγματοσ, δυςκολεϑτηκαν αρκετϊ ςτην αρχικό αξιολϐγηςη, να εφαρμϐςουν τισ 
ςτρατηγικϋσ τησ Αμοιβαύασ διδαςκαλύασ και κϊποιοι απϋτυχαν τελεύωσ. Η εικϐνα βϋβαια 
αυτό παρουςιϊςτηκε αρκετϊ διαφορετικό κατϊ τη διϊρκεια τησ παρϋμβαςησ αλλϊ και τησ 
τελικόσ αξιολϐγηςησ. Επιπλϋον, η διαφορϊ δυϊδασ με τετρϊδα ϋγινε περιςςϐτερο εμφανόσ 
ςτην τελικό αξιολϐγηςη , αφοϑ ϐπωσ παρουςιϊςτηκε και ςτα διαγρϊμματα ειδικϊ ςτισ  
ςτρατηγικϋσ τησ περύληψησ και τησ πρϐβλεψησ οι μαθητϋσ τησ δυϊδασ απϋδωςαν καλϑτερα 
(Topping 2013). 
 

Μελλοντικϋσ ϋρευνεσ 

Ϊχοντασ ωσ ϋναυςμα την παροϑςα ερευνητικό εργαςύα ακολοϑθωσ παρουςιϊζονται  
ενδιαφϋρουςεσ προτϊςεισ για μελλοντικϋσ ϋρευνεσ που θα μποροϑςαν να 
πραγματοποιηθοϑν απϐ εκπαιδευτικοϑσ-ερευνητϋσ. Αρχικϊ, προτεύνεται η μελϋτη τησ 
εφαρμογόσ τησ Αμοιβαύασ διδαςκαλύασ μϋςα ςτην τϊξη με ςυμμετοχό των μαθητών ςε 
μεικτϋσ ομϊδεσ με και χωρύσ Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ. Επύςησ η μελϋτη θα μποροϑςε να γύνει 
ςε  μεγαλϑτερο χρονικϐ διϊςτημα και να ενςωματώςει διαφορετικϋσ τεχνικϋσ, ϐπωσ 
γραφικοϑσ  οργανωτϋσ, τη βοόθεια του υπολογιςτό. Ακϐμη, προτεύνεται η ςϑνδεςη τησ 
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εφαρμογόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου με την τεχνολογύα δεδομϋνησ τησ ραγδαύασ ειςβολόσ 
τησ τεχνολογύασ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα μϋςω τησ ευρεύασ χρόςησ του διαδικτϑου 
μϋςα ςτη ςχολικό τϊξη, ύςωσ θα όταν χρόςιμη η προςαρμογό τησ μεθϐδου τησ Αμοιβαύασ 
διδαςκαλύασ ςε διαδικαςύεσ αναζότηςησ και χρόςησ των πληροφοριών του διαδικτϑου.   
Επιπρϐςθετα, θα όταν γϐνιμο να μελετηθεύ η  αποτελεςματικϐτητα τησ Αμοιβαύασ 
Διδαςκαλύασ ςε μαθητϋσ με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ χρηςιμοποιώντασ και  ϊλλα εύδη 
κειμϋνων ϐπωσ ενημερωτικϊ , περιγραφικϊ  , επεξηγηματικϊ και κεύμενα που εντϊςςονται 
ςτον ποιητικϐ λϐγο. Ακϐμη, θα όταν ενδιαφϋρον να διερευνηθεύ η αποτελεςματικϐτητα τησ 
ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου  ςε ϊλλα γνωςτικϊ αντικεύμενα για παρϊδειγμα , ιςτορύα , φυςικό , 
γεωγραφύα , κοινωνικό και πολιτικό αγωγό. Σϋλοσ, θα μποροϑςε να εφαρμοςτεύ και ςε 
διαφορετικϐ δεύγμα παιδιών με ϊλλεσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ϐπωσ ΔΕΠΠ-Τ , και με ϊλλεσ 
δυςκολύεσ ϐπωσ αυτιςμϐ , νοητικό καθυςτϋρηςη και με ςϑνδρομο Down. Ιδιαύτερα 
ενδιαφϋρον  ςτον ερευνητικϐ χώρο θα όταν η πραγματοπούηςη  μύασ ςυγκριτικόσ μελϋτησ 
που να αφορϊ τη διεϑρυνςη τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ Αμοιβαύασ Διδαςκαλύασ με μύα 
ϊλλη μϋθοδο ενύςχυςησ τησ αναγνωςτικόσ κατανϐηςησ ϐπωσ εύναι το Αναγνωςτικϐ 
Πρϐγραμμα Reading Recovery ςε μαθητϋσ με Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ. 
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Ζ αλάπηπμε ηεο Φηιαλαγλσζίαο ζηελ  Σξίηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ  - Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 
 

 

Παιαηνζφδσξνπ Αξγπξψ, Γξ. 
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Πεξίιεςε 
Ζ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί αλαγθαηφηεηα ηεο ζεκεξηλήο 

επνρήο. Κη απηφ δηφηη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ επηηπγράλεηαη ε νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο αιιά θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πνιιαπιψλ αιιά θαη πνιππνίθηισλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαζεκεξηλά ιακβάλεη θαη βεβαίσο, θαιείηαη λα 

δηαρεηξηζηεί. Έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγνχ θαη 

νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή  ζηελ απφθηεζε θαη νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, αμηνπνηψληαο ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ έσο ηψξα εκπεηξία, κέζα απφ βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, απνηειεί ην 

θαηλνηφκν πξφγξακκα ηεο θηιαλαγλσζίαο. Αμηνπνηψληαο ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα νθέιε κηαο ηέηνηαο δξάζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή απηήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε ελ ιφγσ κειέηε παξνπζηάδεη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θηιαλαγλσζίαο ζε καζεηέο Σξίηεο δεκνηηθνχ παξνπζηάδνληαο φιεο ηηο 

πηπρέο θαη ηα βήκαηα κηαο ηέηνηαο δξάζεο φπσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Σξίηε ηάμε ελφο δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ζε αζηηθή πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: θηιαλαγλσζία, ελεξγεηηθή κάζεζε, βησκαηηθή πξνζέγγηζε, νηθνδφκεζε γλψζεο 

 

Δηζαγσγή 
Μειεηψληαο ηηο επηηαγέο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην 

εγρείξεκα πνπ νλνκάδεηαη «Νέν ρνιείν» ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα, λα ζέηεη ην καζεηή ζην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ κε 

ζθνπφ ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηφζν ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ φζν θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζήο ηνπ (Γνχθαο, 2013). Έλα ηέηνην κνληέιν ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, απαηηεί έλα ζρνιείν αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, ηηο ηδέεο, ηε 

γλψζε θαη ην κέιινλ. Έλα ζρνιείν ςεθηαθφ, θαηλνηφκν, πξάζηλν, νινήκεξν. ην επίθεληξν 

βεβαίσο, είλαη (θαη ζα πξέπεη λα είλαη) ν καζεηήο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλδηακφξθσζε ηεο 

παξαγφκελεο γλψζεο καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο ή αληζφηεηεο. Ο καζεηήο, ζχκθσλα κε ην πιαίζην 

απηφ, ηίζεηαη ζην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ θαη ηείλεη λα εηνηκάδεηαη γηα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ 

αηψλα (Λεπθνπνχινπ, 2013).  

Ζ εθπαίδεπζή ηνπ ινηπφλ, νθείιεη θαη πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή, 

θαηλνηφκα, αλνηρηή ζηηο εμειίμεηο ηεο παγθφζκηαο γλψζεο αιιά πξνζαξκνζκέλε πάληα ζηηο 

απαηηήζεηο, αλάγθεο θη ελδηαθέξνληά ηνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε 

δεκηνπξγηθνχ θαη αλνηθηνχ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο πνπ φρη κφλν λα επηδέρεηαη αιιά θαη λα 

δεκηνπξγεί θαηλνηνκία, λα αμηνπνηεί ζχγρξνλα δηδαθηηθά εξγαιεία θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ εθάζηνηε καζεηψλ ψζηε απηνί, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, λα ζπλερίδνπλ λα απνθηνχλ γλψζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

βίνπ, λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε επηηπρία ζηελ νηθνλνκηθή δσή θαη λα έρνπλ επθαηξίεο 

θνηλσληθήο αλφδνπ, λα αζθνχλ ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε, λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

λα ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηνπ ηφπνπ ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ 

απηφλνκε δξάζε, ζπιινγηθφ θνηλσληθφ πλεχκα αιιά θαη αλζξσπηζηηθή - πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε, 2015). 

ινη νη παξαπάλσ ζηφρνη γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ εθηθηνί, ζα πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζηε 

λέα πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα κάζεη λα πεηξακαηίδεηαη, λα αλαδεηά κφλνο ηνπ, λα ειέγρεη θαη λα θξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο 
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πνπ ιακβάλεη, λα γίλεηαη νπζηαζηηθά απηνξξπζκηζηήο ηεο γλψζεο (Κνπινπκπαξίηζε 2002; 2013). 

Ηθαλφηεηα πνπ, ζχκθσλα κε ην Mezirow (1991), κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε, θαιιηέξγεηα 

θαη απφθηεζε εκπηζηνζχλεο ζηηο αηνκηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, βνεζνχλ ζηελ 

ηθαλφηεηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη θαη‘ επέθηαζε, ηεο δξάζεο ηνπο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο.  Με βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ, έλα θαηλνηφκν 

πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη λα ππεξεηήζεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, απνηειεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θηιαλαγλσζίαο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν κε κηθξνχο (θαη φρη κφλν) καζεηέο πνπ επηρεηξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ην καγηθφ θαη 

ζπλάκα, πινχζην θφζκν ησλ βηβιίσλ αληιψληαο πιεξνθνξίεο, εθθξάδνληαο ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα, αλαθαιχπηνληαο ηνλ θφζκν.  

Δλδεηθηηθνί ζηφρνη κηαο ηέηνηαο θαηλνηφκνπ δξάζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ππφ ην 

πξίζκα απηήο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ρξήζεο ηεο γιψζζαο απφ 

ηνπο καζεηέο ηφζν ζε επίπεδν θαηαλφεζεο, ζχληαμεο αιιά θαη γξακκαηηθήο. 

 Ζ εμάζθεζε ηεο κλεκνληθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη θαληαζίαο. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπο θφζκνπ. 

 Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ε δηεχξπλζε ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπο 

νξίδνληα κέζα απφ λέα εξεζίζκαηα θαη νπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Ζ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

 Ζ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο «θνπιηνύξαο κάζεζεο» κέζα απφ ηελ αλαγλσζηηθή θαη αηζζεηηθή 

απφιαπζε ησλ θεηκέλσλ. 

 Ζ ζπλεηδεηή επηδίσμε επηινγήο θαη κειέηεο ελφο βηβιίνπ ζε ζρέζε κε άιιεο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο φπσο απεξηφξηζηε πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, ζπκκεηνρή ζε θάπνην ειεθηξνληθφ 

παηρλίδη ή θάηη άιιν, ζρεηηθφ κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ καζεηή. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζα απφ 

ζπδήηεζε - δηάινγν ζρεηηθά κε απφςεηο, θξίζεηο ή ζθέςεηο πνπ γελληνχληαη θαηά ηε 

κειέηε δηαθνξεηηθψλ βηβιίσλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε ζθνπφ ηελ πνιχπιεπξε 

θαη πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο.. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ελδεηθηηθνί ζηφρνη σζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί κία 

δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ψζηε νη καζεηέο λα μεδηπιψζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θη έηζη λα απνθνκίζνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ 

βαζκφ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ηέηνηα θαηλνηφκν δξάζε. Ζ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο 

δξάζεο ηείλεη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο (Γεδνχιε, 2002)  

θαη ηεο γλψζεο επξχηεξα, φπνπ ε εκπεηξία θαίλεηαη λα παίδεη αξθεηά ζεκαληηθφ θαη αξθεηέο 

θνξέο, θαζνξηζηηθφ ξφιν. Μάιηζηα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο, ζχκθσλα κε ηε Γεδνχιε (2002), 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο ζε απηφ πνπ κειεηνχκε θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

απαηηεί ζηείξα θαη κεραληθή απνκλεκφλεπζε πιεζψξαο ζρεηηθψλ ή άζρεησλ πιεξνθνξηψλ.                      

χκθσλα κε ηελ ίδηα εξεπλήηξηα (Γεδνχιε, 2002:146), ε ζεσξία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο 

δίλεη έκθαζε ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε εκπεηξία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη 

ζηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεσλ 

επηηξέπνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ, ηελ αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπ αιιά θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζπλεηδεηφηεηάο ηνπ. 

 Μεζνδνινγηθά εξγαιεία σζηφζν, πνπ επηηξέπνπλ θαη αλαπηχζζνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

δεκηνπξγηθέο πιεπξέο ηνπ καζεηή θαίλεηαη λα απνηεινχλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, ε έξεπλα πεδίνπ, ε παξαηήξεζε, ε ζπλέληεπμε, νη πξνζνκνηψζεηο, νη 

δεκηνπξγηθέο ζπλζέζεηο, ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη  ζηα πιαίζηα ηεο λέαο πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

γλσζηήο σο ―learning by doing‖ (Dewey, 1980; Γνχθαο, 2013) . 

Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο σζηφζν, επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα 

πιεπξψλ ή πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

αιιεινβνήζεηαο, ηεο αιιεινθαηαλφεζεο, ηεο πξνζέγγηζεο θαη αλαθάιπςεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ, 
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ηεο ζχλζεζεο δηηζηάκελσλ ή αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ην δηάινγν θαη 

ηε γφληκε θαη δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε ζε νκάδεο καζεηψλ. ηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

θαη θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο νπζηαζηηθήο, άκεζεο, γλήζηαο επηθνηλσλίαο θαη ελ ηέιεη, 

ηεο απηνγλσζίαο ηνπ καζεηή (Γεδνχιε, 2002; Κνπινπκπαξίηζε, 2002; Μαηζαγγνχξαο, 2000). 

ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ην κνληέιν ηνπ Kolb (1984:42) 

απνηειεί ηελ πην ελδεδεηγκέλε επηινγή γηα ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο θηιαλαγλσζίαο. Δηδηθφηεξα, ηα ζηάδηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ 

εξεπλεηή είλαη:  

 α) ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο, 

 β) αλαζηνραζηηθήο παξαηήξεζεο,  

 γ) αθεξεκέλεο ελλνηνπνίεζεο θαη, 

 δ) ελεξγνχ πεηξακαηηζκνχ.  

Αθνινπζψληαο ην κνληέιν απηφ, ε αλαθνίλσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο (θαη ζρεηηθήο κε ην 

ζέκα πνπ κειεηάκε) εκπεηξίαο, απνηειεί ην έλαπζκα πάλσ ζην νπνίν ζα νηθνδνκήζνπκε θαη ζα 

επηρεηξήζνπκε ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο γλψζεο. χκθσλα κε ηε Γεδνχιε (2002:151) 

σζηφζν, γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο λφεκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο είλαη αλαγθαίν λα 

ζηνραζηνχλ θξηηηθά θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο δηαθνξνπνίεζήο ηεο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ πψο ε λέα κάζεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεκαηηζκφ 

λέσλ ελλνηψλ θαη έπεηηα, αθνχ ηνπο ελζαξξχλνπκε, λα πξνρσξήζνπλ ζε ελεξγφ πεηξακαηηζκφ. 

Σφζν ε αλαζηνραζηηθή παξαηήξεζε φζν θαη ν ελεξγφο πεηξακαηηζκφο απνηεινχλ πηπρέο 

αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο παξαηήξεζεο, ηεο αλαδήηεζεο, ηεο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο ηεο 

ηθαλφηεηαο απηνξξχζκηζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ζηα πιαίζηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Γνχθαο, 2013; Κέδξαθαο, Φίιιηπο, 

Βεξγίδεο, Κάξαιεο & Κνπιανπδίδεο, 2013). 

Δπηδηψθνληαο ηφζν ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ φζν 

θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζην θαηλνηφκν πξφγξακκα ηεο θηιαλαγλσζίαο, ζα επηρεηξήζνπκε λα 

αλαπηχμνπκε ην πξφγξακκα απηφ φπσο πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο ελφο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε φιεο ηηο δπζθνιίεο ή ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ απηή κπνξεί λα 

έρεη. ην ζεκείν απηφ σζηφζν, πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ζρνιηθή ηάμε, είλαη 

αλαγθαίν λα επηζεκάλνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα πξφγξακκα θηιαλαγλσζίαο, φπσο 

απηέο ζθηαγξαθνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη  ζην Γ.Δ.Π.Π.., Σφκνο Α΄, (2002:58) ψζηε λα είλαη 

αξθεηά ζαθή θαη κεζνδνινγηθά νξζά, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηε θηιαλαγλσζία 
Ζ επηηπρία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα αθφινπζα: 

 

 Ο καζεηήο επηιέγεη λα κειεηήζεη θάπνην βηβιίν, εθφζνλ αλαγλσξίδεη ζην ινγνηερληθφ 

θείκελν ηδέεο, ζέκαηα ή γεγνλφηα πνπ έρεη βηψζεη ν ίδηνο ή ηνλ έρνπλ απαζρνιήζεη θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή. Σν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλάγλσζε θαη κειέηε ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα επηηπγράλεηαη, φηαλ θαηνξζψζεη ν δάζθαινο λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη έλα 

ινγνηερληθφ βηβιίν δελ είλαη μέλα, αιιά αθνξνχλ ηελ ίδηα ηε δσή ηνπο θαη κάιηζηα, ε  

παξνπζίαζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ ηξφπν αξθεηά φκνξθν θη ειθπζηηθφ. ε απηφ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θεηκέλνπ ή βηβιίνπ. Οη εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ θαζψο θαη ην θνηλσληθφ ή πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν απνηεινχλ ηε βάζε, ψζηε 

κε ηε γφληκε ζπδήηεζε λα δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

ζηελ αλαγλσζηηθή αιιά θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ (Γνχθαο, 2013; 

Κέδξαθαο, θ. ά., 2013).  Χζηφζν, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ζα πξέπεη ηα βηβιία λα είλαη 

επαλάγλσζηα κε πνιχ θαιή εηθνλνγξάθεζε θαη φρη ππεξβνιηθά νγθψδε, ψζηε λα 

απνζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο απφ ηε κειέηε, ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ φγθνπ ηνπο θαη θαη‘ 

επέθηαζε, ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο πνπ απαηηνχλ γηα ηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή 

κειέηε ηνπο. 
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 Ζ αλάγθε κειέηεο θαιιηεξγείηαη θαη επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά φηαλ επηηεπρζεί «θνπιηνχξα 

κάζεζεο» ζην καζεηή (Γνχθαο, 2013). Γειαδή, φηαλ ν ίδηνο ν καζεηήο αλαθαιχςεη ηε 

κνξθσηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή πνιηηηζκηθή αμία ελφο ινγνηερληθνχ (θαη φρη κφλν), 

βηβιίνπ θαη επηιέμεη λα αθηεξψζεη κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ γηα ηε κειέηε απηνχ. Απηφ 

βέβαηα γηα λα επηηεπρζεί, ρξεηάδεηαη αθελφο κελ, θίλεηξα πνπ ζα σζήζνπλ ην καζεηή ζε 

κηα ηέηνηα επηινγή αθεηέξνπ δε, ηδηαίηεξε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αλαπηχζζεη 

θαη ηαπηφρξνλα, ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε, κάζεζε 

ή αλαθάιπςε. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη ηεο ζηαδηαθήο αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απμαλφκελεο θαη ζπζηεκαηηθήο κειέηεο κηθξψλ, αξρηθά, θεηκέλσλ, έπεηηα δηεγεκάησλ, 

θαηφπηλ κηθξψλ βηβιίσλ θαη ηέινο, πην κεγάισλ βηβιίσλ κε απμεκέλν αξηζκφ ζειίδσλ 

αιιά θαη πην ππθλψλ ή ζχλζεησλ απφ άπνςε γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο λνεκάησλ. ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα ινγνηερληθά θείκελα ηνπ Αλζνινγίνπ κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξνπνκπφο αλάπηπμεο θηλήηξσλ, φηαλ κάιηζηα ζπλνδεχνληαη κε 

παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο θηιαλαγλσζίαο (Γ.Δ.Π.Π.., Σφκνο Α΄, 2002:58). 

 

Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Δ.Π.Π.. Σφκνο Α΄ (2002:58) πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν κέζα ζηελ ηάμε φζν θαη ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο κπνξεί 

λα είλαη: 

 Γηαγσληζκνί αλάγλσζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

 Βηβιηναηλίγκαηα – Βηβιηνθνπίδ 

 Παξνπζηάζεηο βηβιίσλ είηε απφ ην δάζθαιν είηε απφ ηνπο καζεηέο κε παηγληψδεηο ηξφπνπο 

 πλερήο ζησπεξή αλάγλσζε 

 Αλάγλσζε βηβιίσλ κε αθνξκή γεγνλφηα ηεο επηθαηξφηεηαο ή πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο (π.ρ. δεκηνπξγία αλζνινγηψλ, αλεχξεζε βηβιίσλ κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πιεξνθνξίεο γηα ζπγγξαθείο, ζχγθξηζε ησλ δηαζθεπψλ γλσζηψλ 

παξακπζηψλ θ.ά.) 

 Θέζπηζε αλαγλσζηηθψλ βξαβείσλ 

 χλδεζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθήο έθθξαζεο 

(απηνζρεδηαζκνί, παληνκίκα, δηαζθεπή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζε ζεαηξηθφ ζελάξην θ.ά.) 

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν. 

 Αθήγεζε 

 Γεκηνπξγηθφ γξάςηκν 

 Παξνπζίαζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζε ςεθηαθνχο δίζθνπο δεδνκέλεο κλήκεο (CD-

ROM). 

 χλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηε δσγξαθηθή, ηε κνπζηθή αιιά θαη άιιεο κνξθέο ηέρλεο – 

Υξήζε κεινπνηεκέλεο πνίεζεο 

 Πξνζθιήζεηο ζπγγξαθέσλ 

 Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ βηβιίνπ απφ δαζθάινπο, γνλείο, καζεηέο 

 Γηαγσληζκνί εηθνλνγξάθεζεο θαη βηβιηνδεζίαο. 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ελδείθλπηαη αθφκε θαη ε αλάγλσζε βηβιίσλ, 

θεηκέλσλ, επίθαηξσλ εηδήζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε φισλ ησλ παηδηψλ 

(παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φρη κφλν). 

 

 

 

Μεζνδνινγία 

Ζ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο αιιά θαη ε πινπνίεζή ηεο σο πξφγξακκα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αθνινπζψληαο ηα επφκελα βήκαηα: 

 

 Αξρηθά, θάλνληαο ρξήζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ Αλζνινγίνπ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη 

ηφζν ηε λνεκαηηθή πξνζπέιαζε θαη αλάιπζε - θαηαλφεζε ελλνηψλ φζν θαη ηε βησκαηηθή 
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πξνζέγγηζε απηψλ, δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα ελζαξθψζνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο 

ήξσεο θαη λα ηνπο παξνπζηάζνπλ δξακαηνπνηεκέλα, είηε λα δσγξαθίζνπλ θάηη απφ ην 

θείκελν πνπ κειέηεζαλ, είηε λα ζθηηζάξνπλ θάπνηνπο ήξσεο θαη λα γξάςνπλ έλα κηθξφ 

δηάινγν κεηαμχ ηνπο παίξλνληαο βεβαίσο, ηδέεο απφ ην ελ ιφγσ θείκελν.  

 Έπεηηα, ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζψληαο λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο δψζεη 

θίλεηξα λα ςάμνπλ πεξηζζφηεξν ή λα κειεηήζνπλ νιφθιεξν ην βηβιίν απφ ην νπνίν 

πάξζεθε ην ελ ιφγσ επηκέξνπο θείκελν, ηνπο δεηά λα ζθεθηνχλ θαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ην ηη θαληάδνληαη φηη ζα αθνινπζήζεη κεηά, πψο ζα ήζειαλ λα ηειεηψζεη ε 

ηζηνξία ή ηη ζπλαηζζήκαηα ληψζνπλ θαζψο κειεηνχλ ην θείκελν. ην ζεκείν απηφ 

πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ην βηβιίν θαη αθνχ ην κειεηήζνπλ, λα ην 

παξνπζηάζνπλ ελ ζπληνκία, ζηελ ηάμε, λα παξνπζηάζνπλ δξακαηνπνηεκέλε θάπνηα ζθελή 

είηε λα δσγξαθίζνπλ θάηη πνπ ηνπο εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν θαη εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 Σν επφκελν βήκα κπνξεί λα είλαη ε επηινγή κηαο ζεκαηηθήο φπνπ επηδηψθεηαη ε κειέηε 

γχξσ απφ ην ζέκα απηήο ηεο επηινγήο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα κε αθνξκή ηελ Ηζηνξία ηεο 

Σξίηεο ηάμεο κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζηε Μπζνινγία θαη ηνπο Άζινπο ηνπ Ζξαθιή 

φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ ζπλαθή κε ην ζέκα, βηβιία. 

 

Πξηλ αλαθέξνπκε βεβαίσο, ηνπο ζηφρνπο κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε, 

λα έρνπκε κεξηκλήζεη ψζηε λα νξγαλψζνπκε θαη λα εκπινπηίζνπκε ηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο κε 

βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ ζέκα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ελίζρπζε απφ ην ζρνιείν, 

είηε απφ δσξεά απφ ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, είηε απφ βηβιία πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο 

ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή βηβιηνζήθε θαη ελδερνκέλσο, δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηα 

απηή ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη άξα, κπνξνχλ λα ηα δαλείζνπλ ζηνπο καζεηέο ηεο Σξίηεο ηάμεο. 

Ίζσο, απηφ λα εληζρπφηαλ ελδερνκέλσο, θη απφ πηζαλή επίζθεςε ζε ηνπηθφ Bazaar βηβιίσλ, 

γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη αληίθηππν αθελφο κελ, ζηε δηακφξθσζε «θνπιηνχξαο κάζεζεο» 

αθεηέξνπ δε, ζηελ ελίζρπζε ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ηάμεο αγνξάδνληαο αμηφινγα εθπαηδεπηηθά 

βηβιία ζε ρακειφ θφζηνο. Έπεηηα, έρνληαο νξγαλψζεη ηε βηβιηνζήθε καο θη αθνχ έρνπκε 

ηαμηλνκήζεη ηα βηβιία αλά ζεκαηηθέο, (φπσο γηα παξάδεηγκα: ινγνηερληθά, ηζηνξηθά, κειέηεο, 

παξακχζηα, κχζνπο, ζπιινγέο πνηεκάησλ θ.ά.) ιεηηνπξγνχκε σο δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. Κάζε 

καζεηήο κπνξεί λα πεξηεξγαζηεί θαη έπεηηα λα επηιέμεη θάπνην ή θάπνηα βηβιία πνπ ζα ήζειε λα 

ηα κειεηήζεη πεξηζζφηεξν θαζψο ηνπ θηλνχλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ θαη ηνπ αθππλίδνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αλαδήηεζεο. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ παξνχζα κειέηε καο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θηιαλαγλσζίαο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, ζα αλαθέξνπκε ηελ ελφηεηα ηεο Ηζηνξίαο πνπ επηιέμακε θη έπεηηα, ζα αλαπηχμνπκε 

ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ηηο δξάζεηο πνπ νξγαλψζακε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Ζ 

ελφηεηα πνπ επηιέμακε ήηαλ «Οη Άζινη ηνπ Ζξαθιή». Μία ελφηεηα πινχζηα ζε εηθφλεο, δξάζεηο, 

ζπλαίζζεκα θαη κηα εξσηθή κνξθή (απηή ηνπ Ζξαθιή) ε νπνία πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη δσληαλεχεη θάζε ζθελή απφ ηελ δπλακηθή θαη ζπλάκα, πεξηπεηεηψδε επηθξάηεζε ηνπ 

ζε θάζε έκςπρν ή άςπρν ζηνηρείν ηεο θχζεο πνπ βξίζθεηαη εκπφδην κπξνζηά ηνπ. Αληιψληαο 

βηβιία απφ ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε αθηεξσκέλα ζηνπο Άζινπο ηνπ Ζξαθιή ζέηνπκε ηνπο εμήο 

ζηφρνπο (ζχκθσλα κε ην πιαίζην φπσο πξνηείλεηαη απφ ηηο Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008:54): 

Δηδηθφηεξα: 

 

ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ 

 Σελ  θαιιηέξγεηα ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

 Σε κάζεζε - γλψζε ησλ πην ζπνπδαίσλ Άζισλ ηνπ Ζξαθιή. 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ ςπρηθψλ ραξηζκάησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Ζξαθιή (θαινζχλε,  

ήζνο, αλσηεξφηεηα πλεχκαηνο, επγέλεηα, ηαπεηλφηεηα). 

 Σελ αλαγλψξηζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ Ζξαθιή σο πξνζψπνπ (φινη νη άλζξσπνη 

εμαθνινπζνχλ λα αλαθέξνπλ ην φλνκά ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ σο έλδεημε γελλαηφηεηαο, 

δχλακεο αιιά θαη απαξάκηιινπ ήζνπο – πζρέηηζε κε ηελ πηζαλφηεηα (φπσο 
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επηζεκαίλεηαη) ηεο ζχλδεζεο ηνπ νλφκαηφο ηνπ κε ηελ αλάπηπμε θαη ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ). 

 

ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ 

 Σελ αλάπηπμε ηεο αθεγεκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αλαδηήγεζεο θάζε κπζηθνχ Άζινπ ηνπ ελ 

ιφγσ πξνζψπνπ, κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ζέαζε ηνπ καζεηή. 

 Σε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ. 

 Σελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ζπκκεηνρηθήο δξάζεο ησλ καζεηψλ κέζα 

απφ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζε νκάδεο. 

 Σελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

 Σελ ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ θαη δεκηνπξγίαο λένπ παξακπζηνχ αληιψληαο 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ζξαθιή. 

 

ην επίπεδν ησλ ζηάζεσλ 

 Σελ άληιεζε ραξάο θαη επραξίζηεζεο απφ ηνλ ηξφπν ζπγγξαθηθήο απφδνζεο ησλ κχζσλ  

 Σελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ (ππεξθπζηθή 

πνιιέο θνξέο) δχλακε ηνπ Ζξαθιή θαη ηηο απεξηφξηζηεο θαη κπζηθέο, απφ άπνςε 

ζσκαηηθψλ δπλάκεσλ, δπλαηφηεηεο πνπ είρε. 

 

Πνξεία ελεξγεηώλ - δξάζεσλ 
Οη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθνινπζνχλ κηα ζεηξά κεζνδνινγηθψλ 

βεκάησλ (Πνιέκε - Σνδνχινπ, 2012) πνπ ηνπο επηηξέπεη λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα θαη έπεηηα, λα 

κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κηθξέο νκάδεο ησλ 3-4 παηδηψλ. Παξνηξχλνληαη δε, λα κελ απνθιείνπλ 

θάπνην καζεηή πνπ πηζαλφλ λα αληηκεησπίδεη θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία ή θάπνην πξφβιεκα 

επηθνηλσλίαο επηηπγράλνληαο έηζη ηελ νιφπιεπξε θαη νπζηψδε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηεο καζεζηαθήο δπζθνιίαο, καζεηέο πνπ δελ 

αληηκεησπίδνπλ θάπνην αλαγλσζηηθφ πξφβιεκα, κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ κεγαιφθσλα θαη λα 

βνεζνχλ ηνπο ππφινηπνπο ψζηε, αθελφο κελ, λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ην βηβιίν πνπ 

κειεηάηαη θαη αθεηέξνπ δε, λα νηθνδνκνχλ θαη λα εληζρχνπλ ζρέζεηο αιιεινβνήζεηαο, 

αιιεινεθηίκεζεο θη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ.  Ζ πξαθηηθή απηή βεβαίσο, ζπλάδεη κε ηελ 

πινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηφ ηεο Ακνηβαίαο Γηδαζθαιίαο (Cooperative or 

Reciprocal Learning) θαη ην νπνίν βξίζθεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζχκθσλνπο κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαζψο επηηξέπεη θαη αλαπηχζζεη ηελ 

ακνηβαία επηθνηλσλία θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ην δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ (Κνπινπκπαξίηζε, 2013; Seymour & Osana, 2003). 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο θάπνην βηβιίν ζρεηηθφ 

κε ηνπο Άζινπο ηνπ Ζξαθιή θαη αθνχ ην κειεηήζνπλ, επηδηψθνπλ λα παξνπζηάζνπλ κε 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν ην απνηέιεζκα απηήο ηεο κειέηεο. Οη καζεηέο μεθηλνχλ κηα δεκηνπξγηθή 

ζπδήηεζε φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζθέςεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

γφληκεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλαγλσξίδνπλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ γηα ηηο 

επφκελεο δξάζεηο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο δε ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά 

αιιά ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο ψζηε ε θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη ηε δηθή 

ηεο δξάζε ρσξίο θάπνην εμσηεξηθφ θίλεηξν (φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνην πηζαλφ βξαβείν). Σα 

θίλεηξα είλαη εζσηεξηθά θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάγθε έθθξαζεο ηνπ ηαιέληνπ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ εληφο ηεο νκάδαο πνπ βξίζθνληαη.  

Κάζε νκάδα κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα παξνπζηάζεη έλαλ (ηνπιάρηζην) Άζιν ηνπ Ζξαθιή. 

Ζ κνξθή ηεο παξνπζίαζεο σο έκπξαθηεο θαη ελεξγήο βησκαηηθήο δξάζεο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή 

ηεο: 

 δξακαηνπνίεζεο ηνπ Άζινπ απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο ππνδχνληαη ηα πξφζσπα ή ηα 

δψα θαη αλαπαξηζηάλνπλ (φζν απηφ είλαη εθηθηφ) ζθελέο απφ ην κχζν πνπ επηδηψθνπλ λα 

δξακαηνπνηήζνπλ. 
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 θαηαζθεπήο θνιάδ κε δσγξαθηέο απφ ηνπο καζεηέο πνπ αθνξνχλ ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ 

Άζινπ, φπσο απηνί κπνξνχλ λα ηα απεηθνλίζνπλ θαη λα δψζνπλ έκθαζε ζε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά είηε ηεο δχλακεο ηνπ Ζξαθιή είηε ηνπ δψνπ πνπ κάρεηαη γηα ηε δσή ηνπ. 

 δηακφξθσζεο δηαιφγνπ (σο δεκηνπξγηθήο γξαθήο) ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

κχζν (κε δσγξαθηά ελδερνκέλσο, ησλ πξσηαγσληζηψλ θαη «ζπλλεθάθη» δηαιφγνπ). Οη 

καζεηέο αλαπηχζζνληαο ηε δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ 

αληίζηνηρε ζηηρνκπζία κε ηα πξφζσπα ηνπ άζινπ δίλνληαο έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ 

ζεσξνχλ πην ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα ηα αλαθέξνπλ. 

 θαηαζθεπήο θνιάδ κε θσηνγξαθίεο ή πιηθφ πνπ αθνξά ην κχζν απφ έληππν πιηθφ 

(πεξηνδηθά, θφκηθο, βηβιία, έληππα) ή ην δηαδίθηπν. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

κπνξεί λα εθδεισζεί κέζα απφ ηελ επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ θάπνηνλ 

Άζιν, ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ ζε ηέηνηα ζεηξά πνπ λα δειψλεη ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ 

Άζινπ ή αθφκα θαη  ην γξάςηκν θάπνησλ ζρνιίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ελ ιφγσ εηθφλεο. 

 γξαθήο ηνπ κχζνπ σο ζελαξίνπ, πξνθεηκέλνπ είηε απηφ λα δηαβαζηεί ζηελ ηάμε είηε λα 

παξνπζηαζηεί σο ζεαηξηθφ δξψκελν.  

 

ηελ παξνχζα κειέηε νη καζεηέο θάζε νκάδαο επέιεμαλ λα παξνπζηάζνπλ έλαλ Άζιν ηνπ 

Ζξαθιή νξγαλψλνληαο θαη πξαγκαηνπνηψληαο φιεο ηηο παξαπάλσ δξάζεηο. Απηφ απνηειεί θαη ηελ 

θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο κέρξη ηψξα, κφλν κία, ή ην πνιχ, δχν δξάζεηο 

επηιέγνληαλ, πινπνηνχληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Απηφ βεβαίσο, ελψ θαηαγξάθεη ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ θαη θαη‘ 

επέθηαζε, ηα παηδαγσγηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο σζηφζν, 

παξνπζηάδεη ελ κέξεη, θη φρη ζηελ νιφηεηά ηνπ, έλα ηέηνην πξφγξακκα κε φιεο ηηο πηζαλέο 

πξνεθηάζεηο θαη εκπινθέο ηνπ ζε πεξαηηέξσ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πεδία. Δπνκέλσο, ε 

πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ απφ φιεο ηηο νκάδεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

πιεξέζηεξε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ ηνπ, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ζε έλα ζχλνιν καζεηψλ. 

Απηφ βεβαίσο, έρεη σο ζπλέπεηα, λα επηζεκαίλνληαη αιιά θαη λα θαιιηεξγνχληαη ηδηαίηεξα ή 

πνιχπιεπξα ηαιέληα, θιίζεηο θη ελδηαθέξνληα φισλ ησλ καζεηψλ θάζε νκάδαο θάηη, πνπ δελ ζα 

ήηαλ εθηθηφ, αλ πινπνηνχληαλ κεξηθέο κφλν απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ.  

ηελ παξνχζα κειέηε κάιηζηα, ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο φπνπ, νη καζεηέο μεδηπιψλνληαο ηε θαληαζία ηνπο, δηακφξθσζαλ έλα κηθξήο έθηαζεο 

θείκελν ζρεηηθφ κε ηνλ άζιν πνπ κειέηεζαλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ελδηαθέξνπζαο αιιά 

ζχληνκεο ζηηρνκπζίαο αλάκεζα ζηνλ Ζξαθιή θαη ηνλ αληίπαιφ ηνπ (κπζηθφ ηέξαο κε αζχιιεπηεο 

δπλάκεηο απφ ηε κηα θαη αλζξψπηλε νκηιία απφ ηελ άιιε). Αλ κέρξη ηψξα, ε έκθαζε δηλφηαλ 

πεξηζζφηεξν ζηηο νκαδηθέο θαηαζθεπέο ή ζηε δξακαηνπνίεζε θάπνηαο ζρεηηθήο κε ην ζέκα 

ζθελήο, ηψξα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εκπιαθεί θαη ν γξαπηφο ιφγνο ησλ καζεηψλ θαη λα ππάξμεη 

πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία, ζπκκεηνρηθφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα απηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη δξάζεηο, ν εθπαηδεπηηθφο ζπλέιεμε φιν ην έληππν πιηθφ, ην 

ηνπνζέηεζε ζε εηδηθφ πίλαθα θαη έηζη θαίλνληαλ, κε δηαδνρηθή ζεηξά, νη Άζινη ηνπ Ζξαθιή  κε ηε 

δεκηνπξγηθή φκσο καηηά θαη απεηθφληζε ησλ καζεηψλ (εκεηψλεηαη φηη νη δξάζεηο απηέο 

παξνπζηάζηεθαλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηηο εθδειψζεηο γηα ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

παξνπζία φισλ ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ). 

ε φ,ηη αθνξά ηε δηάξθεηα θαη ρξνληθή έθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε πιήξεο αλάπηπμή ηνπ 

κπνξεί λα πινπνηεζεί θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

 

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο, κε βάζε ην παξάδεηγκα απφ ηνπο Άζινπο 

ηνπ Ζξαθιή, κπνξεί λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα πνξεία θαη κε άιια βηβιία πνπ αθνξνχλ γηα 

παξάδεηγκα, έλα άιιν κπζηθφ αιιά ηαπηφρξνλα εξσηθφ πξφζσπν, απηφ ηνπ Οδπζζέα (θάηη πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ Ηζηνξία ηεο ίδηαο ηάμεο). Έπεηηα, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο θάζε 

νκάδαο λα δηαβάζνπλ έλα ινγνηερληθφ βηβιίν ηεο επηινγήο ηνπο, πνπ αθνξά ζηε δξάζε ελφο 
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πξνζψπνπ θαη λα βξνπλ θνηλά ζηνηρεία κε ην ζάξξνο, ηε γελλαηφηεηα αιιά θαη ην ήζνο ηνπ 

Ζξαθιή ή θαη ηνπ Οδπζζέα, αλ πξφθεηηαη βεβαίσο, γηα πεξηπέηεηα. 

Οκνίσο, κε ηα πξνεγνχκελα νη καζεηέο θάζε νκάδαο, αθνχ κειεηήζνπλ ην βηβιίν 

(επηιέγνληαο ελδερνκέλσο 1-2 θεθάιαηα θάζε έλαο), κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ίδηεο δξάζεηο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ φπσο π.ρ. δξακαηνπνίεζε, δσγξαθηθή, θνιάδ θηι. Δπηζεκαίλεηαη δε 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ζπδεηνχλ, ζρνιηάδνπλ φ,ηη ηνπο θάλεη 

εληχπσζε θαη κε ηελ παξφηξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζθέθηνληαη νξηζκέλα πηζαλά ζελάξηα αιιά 

θαη ηηο αληίζηνηρεο, πηζαλέο ιχζεηο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηέηνηεο 

λχμεηο φπσο πψο ζα ήηαλ ή ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ν Ζξαθιήο δελ ήηαλ ηφζν δπλαηφο ζην ζψκα αιιά 

θαη ηελ ςπρή ή δελ είρε αθνινπζήζεη ην δξφκν ηεο Αξεηήο ή ήηαλ έλαο ζθιεξφθαξδνο θη 

απφκαθξνο, κνρζεξφο άλζξσπνο πνπ επηδίσθε ην θαθφ θη φρη ην θαιφ ησλ αλζξψπσλ. Οη καζεηέο 

θαινχληαη λα θαληαζηνχλ κηα άιιε εθδνρή ε νπνία, αθελφο κελ, δε ζα ηνπο εθκαίεπε ηα ίδηα 

ζπλαηζζήκαηα, αθεηέξνπ δε, ζα ηνπο νδεγνχζε ζην λα αλαθαιχςνπλ αιιά θαη λα αλαγλσξίζνπλ 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο ήξσα πνπ νκνινγνπκέλσο, είλαη 

πεξηζζφηεξν απεπθηαία.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη, πέξα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δξάζεηο, κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ επηπιένλ θαη άιιεο πνπ εληζρχνπλ ην πλεχκα ηεο θηιαλαγλσζίαο ζηνπο 

καζεηέο, φρη κφλν ζηελ ελ ιφγσ ηάμε πνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα, αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο 

ηάμεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα κπνξεί (είηε θάπνηα ζηηγκή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο είηε ζην ηέινο): 

 λα δηνξγαλσζεί έλα παδάξη βηβιίσλ απνηεινχκελν απφ βηβιία πνπ είηε δε ρξεηάδνληαη πηα 

νη καζεηέο είηε πνπ ζέινπλ λα αληαιιάμνπλ κε άιινπο καζεηέο, 

 λα πξνζθιεζεί θάπνηνο ζπγγξαθέαο ζην ζρνιείν θαη αθνχ παξνπζηάζεη θάπνην έξγν ηνπ, 

λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ή απνξίεο ησλ καζεηψλ, 

 λα επηιεγεί έλα ινγνηερληθφ βηβιίν πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη λα 

παξνπζηαζηεί σο ζεαηξηθή παξάζηαζε ελδερνκέλσο, ζηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

 λα θαηαζθεπαζηεί αθίζα ζρεηηθά κε ηε κνξθσηηθή αμία ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ πξνηξνπή ηνπ 

σο ελαιιαθηηθή επηινγή ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ καζεηψλ θαη πξνηάζεηο  βηβιίσλ απφ 

απηά πνπ έρνπλ δηαβάζεη νη καζεηέο. (Απηή ε δξάζε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

ζπλνδεπηηθά κε ηελ παξαπάλσ δηνξγάλσζε ηνπ παδαξηνχ), 

 λα παξνπζηαζηεί κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξν-αθνπζηηθψλ κέζσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ ε 

δξάζε ησλ καζεηψλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ αθνινχζεζαλ.  

 

Αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο 
Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ηφζν ηα ίδηα ηα απνηειέζκαηα φζν θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αξρηθά θαη γηα ην πξφγξακκα απηφ, ζέζακε. Οη καζεηέο καο 

δηαπηζηψζεθε φηη φρη κφλν κειέηεζαλ, αιιά θπξίσο ράξεθαλ θαζψο έκαζαλ λα αλαδεηνχλ, λα 

εξεπλνχλ, λα παξνπζηάδνπλ, λα ζρνιηάδνπλ, λα εθθξάδνπλ, λα αθεγνχληαη, λα θαηαζθεπάδνπλ, λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, λα έρνπλ ελεξγή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Απηφ βεβαίσο, ηνπο βνήζεζε λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαζψο έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία κηα ζπιινγηθή εξγαζία, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

κάιηζηα κπνξνχζαλ λα θνηλνπνηήζνπλ ζηελ ππφινηπε ζρνιηθή θνηλφηεηα.  

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο, λα ηνλίζνπκε, φηη ζε φ,ηη αθνξά ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ησλ 

καζεηψλ δηαπηζηψζεθε έλα ηδηαίηεξν θαη δσεξφ ελδηαθέξνλ θαζψο απηφ ην πεδίν ήηαλ αξθεηά 

παξαγσγηθφ. Οη καζεηέο θάλεθε φηη άξρηζαλ λα ζθέπηνληαη θαη λα δηακνξθψλνπλ νκαδηθά έλα 

θνηλφ θείκελν, πξντφλ θνηλήο πξνζπάζεηαο θαη ζπιινγηθφηεηαο. Γε θάλεθε λα δηαθαηέρνληαη απφ 

πηζαλφ θφβν απνηπρίαο ή απφ θφβν πνπ απνξξέεη απφ ηε δπζθνιία εθαξκνγήο γξακκαηηθψλ ή 

ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ. Σν γεγνλφο φηη φινη καδί απνθάζηδαλ, ζπδεηνχζαλ, θαηέγξαθαλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο ή δηφξζσλαλ θάπνηα ιάζε πνπ εληφπηδαλ, απνηέιεζε ην ζεκαληηθφ θαη βεβαίσο, 

νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο επηηπρίαο απηνχ ηνπ θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ ζθεθηνχκε κάιηζηα 

πφζν δχζθνιν γλσζηηθφ έξγν απνηειεί ε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ αηνκηθά απφ θάζε καζεηή, 
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αληηιακβαλφκαζηε φηη ε επηηπρία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε θαη 

θαιιηέξγεηα απηήο ηεο γλσζηηθήο δεμηφηεηαο κέζα ζηελ νκάδα. 

Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ φηη αμηνπνηήζακε ηνλ άκεζν θαη δεκηνπξγηθφ δηάινγν κε ηνπο καζεηέο. Μέζα απφ 

απηφλ αληιήζακε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ην ηη ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν, ηη ηνπο ελζνπζίαζε 

ή ηνπο ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα θαη θπξίσο, ζα ήζειαλ λα επαλαιάβνπλ ζην κέιινλ. Δπίζεο, κε ηε 

βνήζεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ σο επηζηεκνληθνχ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ, αληιήζακε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ, ηηο θηιίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ, ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έιαβαλ αιιά θαη ην κήλπκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ ζηελ ππφινηπε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα. Δπηζεκαίλνπκε δε, φηη ηφζν ε 

παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ θαη θαηαγξαθή 

ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ φζν θαη ν δεκηνπξγηθφο δηάινγνο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, απνηεινχλ νξηζκέλεο κφλν πηπρέο ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη θαη‘ 

επέθηαζε, ηεο επηηπρίαο ηνπ θαηλνηφκνπ απηνχ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Κιείλνληαο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

σξηκφηεηα, ε δηαπιάηπλζε ηνπ πλεπκαηηθνχ νξίδνληα, ε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη ε ραξά θαη επραξίζηεζε απφ ηε κειέηε ελφο βηβιίνπ, είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

ζπνπδαηφηεξεο σθέιεηεο γηα ην καζεηή, ψζηε λα επηηεπρζεί ν αλψηεξνο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ είλαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αιιά θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή. Γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, ν καζεηήο ρξεηάδεηαη απνδνρή θαη ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, 

αλαγλψξηζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ ηαιέλησλ ηνπ, ησλ ηδηαίηεξσλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ 

δηαζέηεη αιιά θαη άξηηα νξγαλσκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε ε κάζεζε 

λα επηηπγράλεηαη κε επράξηζην, πξνζηηφ θαη δεκηνπξγηθφ γη‘ απηφλ, ηξφπν.  
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Πεξίιεςε 

την παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζεται ϋνα πρωτϐτυπο ςενϊριο μϊθηςησ, που  ακολουθεύ τισ 
αρχϋσ και τη φιλοςοφύα του εκπαιδευτικοϑ ςχεδιαςμοϑ (learning design) για το μϊθημα τησ Υυςικόσ 
και αφορϊ την ενϐτητα «Διατροφό». Σο ςυγκεκριμϋνο ςενϊριο βαςύζεται ςτο μοντϋλο τησ 
Διερευνητικόσ Μϊθηςησ (Inquiry Based Learning), η οπούα αποτελεύ μύα παιδαγωγικό προςϋγγιςη, 
ιδιαύτερα αποτελεςματικό, καθώσ προϊγει την ανϊπτυξη γνωςτκών, επιςτημονικών και 
μεταγνωςτικών δεξιοτότων ςτουσ μαθητϋσ. το ςενϊριο αυτϐ αξιοποιεύται η ψηφιακό τεχνολογύα ωσ 
εργαλεύο για τον εμπλουτιςμϐ τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ και τη βιωματικό μϊθηςη. Επιπρϐςθετα, 
ςτη ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό παρϋμβαςη, ο εκπαιδευτικϐσ ςτη διϊρκεια εφαρμογόσ του ςεναρύου 
ςε αυθεντικϋσ ςχολικϋσ ςυνθόκεσ, χρηςιμοπούηςε ϋνα ςυνδυαςμϐ μοντϋρνων τεχνικών αξιολϐγηςησ 
(π.χ. ρουμπρύκεσ, αξιολϐγηςη ομοτύμων, κλπ.), για να αποτιμόςει με ϐςο το δυνατϐν μεγαλϑτερη 
ακρύβεια, πληρϐτητα και με δομημϋνο τρϐπο τισ δεξιϐτητεσ που ανϋπτυξαν οι μαθητϋσ.  

τϐχοσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι να παρουςιϊςει αναλυτικϊ: α) τϐςο το ςχεδιαςμϐ και την 
ανϊπτυξη του ςεναρύου, το οπούο εδρϊζεται ςτη φιλοςοφύα τησ διερευνητικόσ μϊθηςησ, β) ϐςο και τισ 
πολλαπλϋσ τεχνικϋσ αξιολϐγηςησ, οι οπούεσ χρηςιμοποιόθηκαν απϐ τον εκπαιδευτικϐ για να ελϋχξει 
αν οι μαθητϋσ ϋμαθαν για τη διατροφό μϋςω τησ διερεϑνηςησ και του πειραματιςμοϑ. 
 
ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διερευνητικό μϊθηςη, διατροφό, πειραματιςμϐσ, μοντϋρνεσ τεχνικϋσ αξιολϐγηςησ 
των μαθητών 
 

Ειςαγωγό 
Η πειραματικό διαδικαςύα θεωρεύται αναπϐςπαςτο κομμϊτι τησ ςϑγχρονησ 

παιδαγωγικόσ, καθώσ αποτελεύ ϋνα δυναμικϐ εργαλεύο εμπλουτιςμοϑ τησ μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ. Ιδιαύτερα ςτο πεδύο των Υυςικών Επιςτημών, η  εναςχϐληςη των μαθητών με 
τον πειραματιςμϐ ενιςχϑει την κατανϐηςη ςε βϊθοσ των φυςικών φαινομϋνων, ςυμβϊλλει 

mailto:g_stefanidis@hotmail.com
mailto:ageorgakakis@yahoo.gr
mailto:kostas.karaggelis@yahoo.gr
http://www.e-diktyo.eu/uploads/doc/kglezou@di.uoa.gr
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καταλυτικϊ ςτην ανϊπτυξη και καλλιϋργεια ιςχυρών γνωςτικών, επιςτημονικών και 
μεταγνωςτικών δεξιοτότων και επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ να περϊςουν απϐ την 
παραδοςιακό ςτη βιωματικό μϊθηςη (Bond-Robinson, 2005; Kind et al., 2011). Ψςτϐςο, για 
να μπορϋςει να ενςωματωθεύ αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ η πειραματικό διαδικαςύα 
ςτην καθημερινό ςχολικό πρακτικό, απαιτεύται ο εκπαιδευτικϐσ να αναπτϑξει καλϊ 
ςχεδιαςμϋνα ςενϊρια μϊθηςησ με βϊςη τισ αρχϋσ του εκπαιδευτικοϑ ςχεδιαςμοϑ (learning 
design), τα οπούα θα εδρϊζονται ςε ςϑγχρονεσ παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ, ϐπωσ εύναι η 
διερευνητικό, η ςυνεργατικό μϊθηςη, κλπ. (Rocard et al., 2007; Petropoulou et al., 2014).  

Σα τελευταύα χρϐνια ςτη διδακτικό των Υυςικών επιςτημών αξιοποιεύται -ολοϋνα 
και περιςςϐτερο- η Διερευνητικό Μϊθηςη (Inquiry Based Learning) ωσ μια απϐ τισ 
καταλληλϐτερεσ και αποδοτικϐτερεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ (Anderson 2007; Spronken-
Smith, 2008˙ Minner et al., 2010˙ Bolte et al., 2011). Πλόθοσ μελετών-ερευνών ςτη διεθνό 
βιβλιογραφύα επιςημαύνουν την προςτιθϋμενη παιδαγωγικό αξύα τησ διερευνητικόσ 
μϊθηςησ ςτην καθημερινό εκπαιδευτικό πρακτικό, καθώσ: α) κινητοποιεύ τουσ μαθητϋσ να 
εμπλακοϑν ενεργϊ ςτη μϊθηςη, να οικοδομόςουν τη γνώςη μϋςω τησ ϋρευνασ, του 
πειραματιςμοϑ και τησ ανακϊλυψησ ςε αυθεντικϋσ καταςτϊςεισ και β) ςυμβϊλλει ςτην 
ανϊπτυξη ιςχυρών γνωςτικών, μεταγνωςτικών και επιςτημονικών δεξιοτότων (π.χ. 
ςυλλογό και ανϊλυςη πειραματικών δεδομϋνων, διαμϐρφωςη υποθϋςεων, επιβεβαύωςη 
υποθϋςεων και θεωριών, κλπ.) (Linn et al., 2004; Hu et al., 2008;  Brickman et al., 2009). 

το ςημεύο αυτϐ θα πρϋπει να επιςημϊνουμε, ϐτι παρϊ τα πολλαπλϊ οφϋλη που 
προςφϋρει η αξιοπούηςη τησ διερευνητικόσ μϊθηςησ ςτουσ μαθητϋσ, ταυτϐχρονα εγεύρει και 
ςημαντικϋσ προκλόςεισ για τουσ ύδιουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ. Η αξιολϐγηςη των μαθητών, 
που εμπλϋκονται ςε πολλαπλϋσ και ςϑνθετεσ διερευνητικϋσ-πειραματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, 
αποτελεύ ϋνα ιδιαύτερα δϑςκολο εγχεύρημα, καθώσ o εκπαιδευτικϐσ  θα πρϋπει να λϊβει 
υπϐψη του και να αποτιμόςει μια πλειϊδα δεδομϋνων-παραμϋτρων. Η εφαρμογό 
ςυνδυαςμοϑ μοντϋρνων τεχνικών αξιολϐγηςησ (ϐπωσ εύναι ο φϊκελοσ εργαςιών, οι 
ρουμπρύκεσ αξιολϐγηςησ, η αξιολϐγηςη ομοτύμων, κλπ.), με βϊςη τα πορύςματα πρϐςφατων 
μελετών-ερευνών τησ διεθνοϑσ βιβλιογραφύασ, φαύνεται ϐτι μποροϑν να βοηθόςουν 
αποτελεςματικϊ τον εκπαιδευτικϐ να αποτιμόςει με τη μεγαλϑτερη δυνατό ακρύβεια και 
πληρϐτητα και με δομημϋνο τρϐπο τισ δεξιϐτητεσ, που ανϋπτυξαν οι μαθητϋσ (Darling-
Hammond & Adamson, 2010; Schwartz, & Arena, 2013; τεφανύδησ κ.α. 2015). 

Ανταποκρινϐμενοι ςτισ παραπϊνω προκλόςεισ, ςχεδιϊςαμε, αναπτϑξαμε και 
εφαρμϐςαμε ϋνα πρωτϐτυπο διερευνητικϐ ςενϊριο μϊθηςησ ςτην πρωτοβϊθμια 
εκπαύδευςη, που αξιοποιεύ την προςτιθϋμενη αξύα των ψηφιακών τεχνολογιών και αφορϊ 
την ενϐτητα «Διατροφό».  κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι να παρουςιϊςει αναλυτικϊ 
αφενϐσ το ςυγκεκριμϋνο ςενϊριο, αφετϋρου τον ςυνδυαςμϐ των τεχνικών αξιολϐγηςησ, που 
εφϊρμοςε ο εκπαιδευτικϐσ, για να αποτιμόςει την απϐδοςη των μαθητών του. 

Δθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο δηεξεπλεηηθνχ ζελαξίνπ 

Δθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα – Πξσηαξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ 

 
Θ ζννοια των διατροφικϊν ςυνθκειϊν και θ επιλογι τθσ μεςογειακισ διατροφισ ωσ τθν 

πλζον κατάλλθλθ, οδθγεί τουσ μακθτζσ να πιςτεφουν λανκαςμζνα ότι: α) οι τροφζσ με λιπαρά 
πρζπει να απουςιάηουν από τθν κακθμερινότθτά μασ και β) οι τροφζσ με χαμθλά λιπαρά είναι 
άγευςτεσ. 

Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

 

Στθν ενότθτα αυτι παρατίκενται αναλυτικά οι ςτόχοι (ςε επίπεδο γνϊςεων, δεξιοτιτων και 
ςτάςεων), που τζκθκαν από τον εκπαιδευτικό ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο. 
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Σε επίπεδο γνϊςεων, οι μακθτζσ κα πρζπει: (i) να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία τθσ 
υγιεινισ διατροφισ, (ii) να κατανοιςουν τθν αξία των διατροφικϊν ςυνθκειϊν, (iii) να 
διαπιςτϊςουν πειραματικά, ότι θ αλλαγι των ςυςτατικϊν ςε μία ςυνταγι, μπορεί να βοθκιςει 
ουςιαςτικά ςτθν ελάττωςθ των λιπαρϊν, δίχωσ να επθρεάηεται θ γεφςθ. 

Σε επίπεδο δεξιοτιτων οι μακθτζσ κα πρζπει: (i) να ανακαλφψουν πειραματικά τθ ςθμαςία 
τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ ςυνταγισ, (ii) να πειραματιςτοφν με τα ποικίλα ςυςτατικά, τα 
οποία ςυνκζτουν μία ςυνταγι,  (iii) να εξθγιςουν και να περιγράψουν πϊσ αλλάηοντασ τα 
ςυςτατικά μιασ ςυνταγισ με ςωςτό τρόπο, δεν αλλοιϊνεται θ γεφςθ, αλλά μειϊνονται τα 
λιπαρά, (iv) να ςυνδζςουν τθν αποκτθκείςα γνϊςθ και να τθ γενικεφςουν ςε καταςτάςεισ τθσ 
κακθμερινότθτασ. 

Τζλοσ, ςε επίπεδο ςτάςεων, οι μακθτζσ επιδιϊκεται: (i) να υιοκετιςουν και να εφαρμόηουν 
τθ διερευνθτικι-ανακαλυπτικι μζκοδο μάκθςθσ, (ii) να  αναπτφξουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςε 
διαδικαςίεσ πειραματιςμοφ, απόδειξθσ και εξαγωγισ ζγκυρων αποτελεςμάτων και ςτθν 
ακολουκία τθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ γενικότερα.  

Δπηινγή δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ 

 

Θ φπαρξθ πρωταρχικϊν ιδεϊν των μακθτϊν για τθ διατροφι οδιγθςε ςτθν επιλογι του 
«ερευνθτικά εξελιςςόμενου διδακτικοφ μοντζλου» των Schmidkunz & Lindemann (1992),  το 
οποίο ζχει υιοκετθκεί ςτα προγράμματα ςπουδϊν αρκετϊν ςχολείων τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (Sotiriou et al. 2010). Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο περιλαμβάνει τζςςερα ςτάδια 
διδαςκαλίασ: (i) Ειςαγωγι ερζκιςμα- Διατφπωςθ υποκζςεων, (ii) Ρειραματικι αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ, (iii) Εξαγωγι ςυμπεράςματοσ, (iv) Εμπζδωςθ – Γενίκευςθ. 

Πεξηγξαθή ζελαξίνπ 

 

Το ςενάριο μάκθςθσ που αναπτφχκθκε και εφαρμόςτθκε αποτελείται από τζςςερα διακριτά 
ςτάδια-φάςεισ. Θ υλοποίθςθ του πραγματοποιικθκε ςε 3,5 διδακτικζσ ϊρεσ. Στισ υποενότθτεσ 
που ακολουκοφν παρατίκενται αναλυτικά τα ςτάδια εφαρμογισ του, οι δραςτθριότθτεσ ςτισ 
οποίεσ ςυμμετείχαν οι μακθτζσ, κακϊσ επίςθσ και ο ςυνδυαςμόσ των τεχνικϊν αξιολόγθςθσ, 
που χρθςιμοποιικθκαν από τον εκπαιδευτικό, για να αποτιμιςει τισ πολλαπλζσ διερευνθτικζσ 
δεξιότθτεσ, που ανζπτυξαν οι μακθτζσ του. 

 

Φάςη 1η : Προςανατολιςμόσ των μαθητϊν – Ζναυςμα ενδιαφζροντοσ 

 

Δραςτθριότθτα 1θ – Ειςαγωγι: Ο εκπαιδευτικόσ ανακοινϊνει ςτουσ μακθτζσ τθν ειςαγωγι ςε 
μια νζα ενότθτα τθσ Φυςικισ με το όνομα «Διατροφι» και διευκρινίηει το υπό διερεφνθςθ 
πρόβλθμα – ζννοια ωσ εξισ: «Μποροφμε να τρϊμε γλυκά ανά τακτά χρονικά διαςτιματα;». 
Κατόπιν οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων με τθ ςυνδρομι του 
εκπαιδευτικοφ και τουσ ανακοινϊνεται θ πορεία τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ που κα 
ακολουκθκεί 

Το ςενάριο ξεκινά με μια δραςτθριότθτα αφόρμθςθσ από τθν κακθμερινότθτα. Αυτι 
περιλαμβάνει τθν προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, που ςχετίηεται με τθν παραςκευι ενόσ 
γλυκοφ. Στθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ ανακοινϊνει ςτουσ μακθτζσ, ότι πο ίδιοι κα 
παραςκευάςουν ζνα γλυκό (ζνα τηιηκζικ) τόςο ςτο ςχολείο, όςο και ςτο ςπίτι τουσ. 
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Στθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί να προςανατολίςει τουσ μακθτζσ ςτθν ιδζα ότι θ 
ςωςτι παραςκευι του γλυκοφ, προχποκζτει τθν πλιρωςθ ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν. Για 
να το πετφχει αυτό, τουσ υποβάλλει τθν ακόλουκθ ερϊτθςθ: «Ρϊσ μποροφμε να φτιάξουμε ζνα 
πολφ καλό τηιηκζικ;». Οι μακθτζσ ξεκινοφν τθν ςυηιτθςθ και ο εκπαιδευτικόσ παρατθρεί και 
ταυτόχρονα κζτει κακοδθγθτικζσ ερωτιςεισ, όπωσ: «Το τυποποιθμζνο γλυκό είναι αρκετά 
καλό;», «Σφμφωνα με τισ προςδοκίεσ μασ, το τυποποιθμζνο τηιηκζικ ςυγκρίνεται με το ςπιτικό;», 
«Τι είναι αυτό που κάνει ζνα τηιηκζικ καλό ι κακό;», «Ροιο τηικζικ μπορεί να φτιαχτεί 
ευκολότερα;», «Ροια υλικά κα διαλζγατε εςείσ για ζνα καλό τηιηκζικ;» (διερευνθτικι δεξιότθτα: 
critical thinking skill).  

Δραςτθριότθτα 2θ - Ανάδειξθ των ιδεϊν των μακθτϊν - Διατφπωςθ υποκζςεων: Οι μακθτζσ 
εργαηόμενοι ςε ομάδεσ καλοφνται να εξθγιςουν με δικά τουσ λόγια και να διατυπϊςουν 
υποκζςεισ αναφορικά με τισ αλλαγζσ που κα μποροφςαν να γίνουν ςτθ ςυνταγι του 
ςυγκεκριμζνου γλυκοφ, ϊςτε να γίνει πιο υγιεινό (δθλάδθ με λιγότερα λιπαρά).  Κάκε ομάδα 
καταγράφει τισ υποκζςεισ τθσ (ιδεοκαταιγιςμόσ) και ςυμπλθρϊνει τισ απαιτοφμενεσ ερωτιςεισ 
ςτο 1ο φφλλο εργαςίασ (διερευνθτικι δεξιότθτα: developing hypothesis skill). 

 

Φάςη 2η : Ειςαγωγή νζασ γνϊςησ  - Πειραματιςμόσ  

 

Ρείραμα 1ο- Μετριςεισ: «Ανάλυςθ των ςυςτατικϊν»  

  

Στουσ μακθτζσ δίνεται ζνα φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο κα καταγράψουν και κα αναλφςουν 
τα ςυςτατικά του γλυκοφ και κα ελζγξουν τθν πρότερθ γνϊςθ τουσ. Το φφλλο εργαςίασ 
περιλαμβάνει μία ςυνταγι τςιηκζικ, τθν οποία οι μακθτζσ καλοφνται να αναλφςουν από 
διαφορετικζσ οπτικζσ, όπωσ: 

 Φυςικι κατάςταςθ των υλικϊν 

 Κατθγοριοποίθςθ και ςκοπόσ τθσ ηελατίνθσ 

 Ραράγοντεσ που μποροφν να επθρεάςουν τθν τελικι υφι και όψθ του γλυκοφ 

 Διατροφικι αξία του κάκε ςυςτατικοφ ξεχωριςτά και ολόκλθρου του γλυκοφ 
Αφοφ ςυμπλθρϊςουν το φφλλο εργαςίασ, οι μακθτζσ καλοφνται να παρουςιάςουν τισ 

απαντιςεισ τουσ ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ϊςτε να υπάρξει μία γόνιμθ ςυηιτθςθ αναφορικά με 
τθν ανάλυςθ-αιτιολόγθςθ των διαφορϊν ανάμεςα ςτισ απαντιςεισ (διερευνθτικζσ δεξιότθτεσ: 
carrying out investigation skill, team working skill). 

 

Ρείραμα 2ο- Μετριςεισ: «Διατροφικι αξία» 

 

Οι μακθτζσ αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο τθ διατροφικι αξία τόςο των ςυςτατικϊν όςο και όλου του 
γλυκοφ. Για να πραγματοποιθκεί αυτό επιςκζπτονται τουσ ςυνδζςμουσ: 

http://www.foodnutritiontable.com  και http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods, (Εικόνα 1), οι 
οποίοι ειτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν τισ κρεπτικζσ αξίεσ των ςυςτατικϊν και να 
πραγματοποιιςουν τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ (μετριςεισ). 

Στθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ παρωκεί τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν υποκζςεισ ςχετικά με το 
ποια υλικά τθσ ςυνταγισ κα μποροφςαν να αντικαταςτακοφν, ϊςτε να μειωκοφν -ςε ςθμαντικό 
βακμό- τα λιπαρά. Για το ςκοπό αυτό, ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχο φφλλο εργαςίασ, ςτο οποίο 
ανακαταςκευάηουν όλθ τθ ςυνταγι (αλλάηοντασ δθλαδι τα αρχικά ςυςτατικά και 

http://www.foodnutritiontable.com/
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods
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δθμιουργϊντασ με αυτόν τον τρόπο μια καινοφρια - πιο υγιεινι ςυνταγι). Στο ςθμείο αυτό 
αξίηει να επιςθμάνουμε ότι οι μακθτζσ κλικθκαν να τεκμθριϊςουν-αιτιολογιςουν τισ υποκζςεισ 
που διατφπωςαν (διερευνθτικι δεξιότθτα: formulate hypothesis). 

 

 

Εικϐνα 1:  Ιςτϐτοποσ ςχετικϊ με τη διατροφικό αξύα των υλικών 

 

 

Φάςη 3η : Εφαρμογή των νζων ιδεϊν - Εμπζδωςη – Γενίκευςη 

 

Αρχικά ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τισ ομάδεσ: α) να παραςκευάςουν το γλυκό ςτο ςπίτι τουσ 
ακολουκϊντασ τθ ςυνταγι που πρότειναν και β) να φζρουν τα γλυκά ςτο ςχολείο. Κατόπιν οι 
μακθτζσ καλοφνται απαντοφν με ςυντομία ςτισ ερωτιςεισ του 4ου φφλλου εργαςίασ που τουσ 
δίνεται. Οι ερωτιςεισ αποςκοποφν ςτθν ανάλυςθ αλλά και ςτθ ςφγκριςθ των αλλαγϊν που 
προζκυψαν ςτθν υφι και ςτθ γεφςθ του τηιηκζικ, εφόςον παρακευάςτθκε με υλικά χαμθλά ςε 
λιπαρά. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ, αφοφ ςυγκεντρϊςουν και ςυηθτιςουν τισ νζεσ ιδζεσ τουσ, 
εξάγουν τα τελικά ςυμπεράςματά τουσ, τα οποία καταγράφουν ςτο αντίςτοιχο φφλλο εργαςίασ 
(διερευνθτικι δεξιότθτα: everyday life connection skill). 

Στο επόμενο βιμα οι μακθτζσ καλοφνται να ςχεδιάςουν ζνα ραβδόγραμμα, το οποίο να 
απεικονίηει τθ ςυνολικι περιεκτικότθτα των κρεπτικϊν ουςιϊν του τηιηκζικ ανά 100γρ. (Εικόνα 
2). 
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Εικϐνα 2:  Ραβδϐγραμμα περιεκτικϐτητασ υλικών  

 

Φάςη 4η : Αναςκόπηςη 

 

Ο εκπαιδευτικόσ παρακινεί τουσ μακθτζσ να αντιπαραβάλλουν τισ αρχικζσ ιδζεσ τουσ με τισ 
νζεσ και ζτςι να ςτοχαςτοφν το πϊσ μετζβθςαν ςε αυτζσ και ποιεσ δυςκολίεσ ςυνάντθςαν. 
Επιπλζον ο εκπαιδευτικόσ δίνει το τελευταίο φφλλο εργαςίασ (5ο )ςτουσ μακθτζσ, που 
περιλαμβάνει ερωτιςεισ αναφορικά με τθν όλθ διαδικαςία. Στθ φάςθ αυτι αποςαφθνίηονται οι 
επιςτθμονικζσ ζννοιεσ και διαχωρίηονται από τισ κακθμερινζσ. Ραράλλθλα ο εκπαιδευτικόσ ηθτά 
από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν ζνα ερωτθματολόγιο ςχετικά με τθν ποιότθτα τθσ 
ςυνεργαςίασ, που είχαν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Οι μακθτζσ εργάηονται ατομικά ςτα φφλλα 
εργαςίασ τουσ, προκειμζνου να ςυνειδθτοποιιςουν τθν τροποποίθςθ-ανακεϊρθςθ των αρχικϊν 
τουσ εναλλακτικϊν ιδεϊν και τθ μετάβαςι τουσ ςε ζναν επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ και γνϊςθσ 
(διερευνθτικι δεξιότθτα: dealing with feedback and setbacks skill). 

Σερληθέο αμηνιφγεζεο καζεηψλ 

Στθν ενότθτα αυτι παρατίκενται αναλυτικά οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ, τισ οποίεσ εφάρμοςε ο 
εκπαιδευτικόσ, για να αποτιμιςει τθν απόδοςθ αλλά και τισ διερευνθτικζσ δεξιότθτεσ, που 
ανζπτυξαν οι μακθτζσ του ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο: 

Ετερο-αξιολόγθςθ (ςυνολικι διάρκεια 25 λεπτά): Τα μζλθ κάκε ομάδασ ανταλλάςςουν 
τυχαία τα φφλλα εργαςίασ που ςυμπλιρωςαν με τα μζλθ των υπόλοιπων ομάδων (φάςθ 3θ) και 
αξιολογοφν τισ απαντιςεισ, που βλζπουν καταγεγραμμζνεσ. Σε περίπτωςθ που εντοπίηουν 
λανκαςμζνεσ απαντιςεισ, οι μακθτζσ καλοφνται να προβοφν ςε αιτιολόγθςθ.  Στθ ςυνζχεια οι 
μακθτζσ ςυηθτοφν μεταξφ τουσ και ςχολιάηουν τα αποτελζςματα τθσ ετερο-αξιολόγθςθσ. 
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Σθμαντικι και απαραίτθτθ είναι θ ςυνδρομι του εκπαιδευτικοφ ςτθν διεξαγωγι αυτισ τθσ 
διαδικαςίασ (αποτίμθςθ δεξιότθτασ: everyday life connection). 

Ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ (ςυνολικι διάρκεια 10 λεπτά): Στθν 3θ φάςθ οι μακθτζσ αξιολογοφν 
μζςω ρουμπρίκασ τα ςυμπεράςματα των φφλλων εργαςίασ (ετερο-αξιολόγθςθ), με αποτζλεςμα 
να εμπεδϊνουν, να γενικεφουν και να εφαρμόηουν τθ νεοαποκτθκείςα γνϊςθ ςτθν κακθμερινι 
ηωι. Θ ρουμπρίκα ςτοχεφει ςτθν αποτίμθςθ τθσ ορκότθτασ και τθσ πλθρότθτασ των απαντιςεων 
(Εικόνα 3). 

 

Εικϐνα 3: Απϐςπαςμα ρουμπρύκασ ετεροαξιολϐγηςησ ομαδων 

 

Στουσ μακθτζσ δίνεται οδθγόσ βακμολόγθςθσ των φφλλων εργαςίασ και περιγράφεται με 
ςαφινεια θ βαρφτθτα του κάκε κριτθρίου. Στθν τάξθ ζπεται ςυηιτθςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ 
οποίασ ο εκπαιδευτικόσ προςδιορίηει-αποςαφθνίηει τισ ςωςτζσ απαντιςεισ, προκειμζνου να 
καταςτεί εφκολο για τισ ομάδεσ να ελζγξουν τισ αρχικζσ τουσ εκτιμιςεισ (αποτίμθςθ δεξιότθτασ: 
making well founded conclusions). 

Quiz (ςυνολικι διάρκεια: 15 λεπτά): Το ατομικό quiz ςυμπλθρϊνεται από τον κάκε μακθτι 
ξεχωριςτά και περιλαμβάνει τρία διαφορετικά είδθ ερωτιςεων. Συγκεκριμζνα, εμπεριζχει 
ερωτιςεισ ςυμπλιρωςθσ κενϊν, ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, αντιςτοίχιςθσ, ςωςτοφ/λάκουσ και 
πολλαπλισ επιλογισ (αποτίμθςθ γνϊςεων). 

Φάκελοσ εργαςιών (Portfolio) ομάδων: Τζλοσ, γίνεται από τον εκπαιδευτικό αποτίμθςθ των 
φακζλων εργαςιϊν των ομάδων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα φφλλα εργαςίασ όλων των 
δραςτθριοτιτων που εκπόνθςαν οι μακθτζσ.  Στθ ςυνζχεια παρατίκενται ενδεικτικά οριςμζνα 
από τα κριτιρια, που αξιοποίθςε ο εκπαιδευτικόσ για να αποτιμιςει ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ 
των μακθτϊν του, π.χ. ο ζλεγχοσ τθσ ορκότθτασ των αρχικϊν υποκζςεων (αποτίμθςθ δεξιότθτασ 
dealing with feedback and setbacks), θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα και θ ςαφινεια των 
ςυμπεραςμάτων (αποτίμθςθ δεξιότθτασ making well founded conclusions, critical thinking skill), 
κλπ. 

πκπεξάζκαηα – Μειινληηθνί ζηφρνη 

Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάςτθκε αναλυτικά ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και θ 
εφαρμογι ενόσ πρωτότυπου ςεναρίου διερευνθτικισ μάκθςθσ, που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο 
του μακιματοσ τθσ Φυςικισ και αφοροφςε τθν ενότθτα «Διατροφι».  Από τθν αποτίμθςθ των 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              319 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ευρθμάτων διαπιςτϊκθκε ότι : α) οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργά και με ιδιαίτερο ενκουςιαςμό 
ςε όλεσ τισ φάςεισ εφαρμογισ του ςεναρίου, β) οι ποικίλεσ πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςυνζβαλλαν τόςο ςτθ διαδικαςία αναδόμθςθσ των αρχικϊν ιδεϊν των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθ 
διατροφι όςο και ςτθν ανάπτυξθ πολλαπλϊν διερευνθτικϊν δεξιοτιτων, γ) θ πειραματικι-
διερευνθτικι διαδικαςία βοικθςε αποτελεςματικά τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν ςε βάκοσ και 
ουςιαςτικά τθν ζννοια τθσ Διατροφισ αλλά και να διαςκεδάςουν μζςα από τθ βιωματικι τουσ 
εναςχόλθςθ και τζλοσ δ) θ εφαρμογι ςυνδυαςμοφ μοντζρνων τεχνικϊν αξιολόγθςθσ ζδωςε τθ 
δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να ελζγξει-αποτιμιςει αν οι μακθτζσ του ζμακαν για τθ 
διατροφι μζςω τθσ διερεφνθςθσ και του πειραματιςμοφ. 

Στα άμεςα μελλοντικά ςχζδια είναι: α) θ ανάπτυξθ και θ υλοποίθςθ και άλλων καλά 
ςχεδιαςμζνων ςεναρίων διερευνθτικισ μάκθςθσ, που κα αξιοποιοφν τθν προςτικζμενθ αξία των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και β)  θ αξιολόγθςθ των ςεναρίων αυτϊν μζςω πιλοτικϊν εφαρμογϊν 
τόςο ςτθν πρωτοβάκμια όςο και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Δπραξηζηίεο   

Θ ερευνθτικι αυτι εργαςία ζχει υποςτθριχτεί από τα ζργο SAILS που χρθματοδοτείται από 
το ζβδομο πρόγραμμα-πλαίςιο ζρευνασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  (Seventh Framework 
Programme). Ο δικτυακόσ τόποσ του ζργου είναι: http://www.sails-project.eu/.  
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Πεξίιεςε 

κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι να τονύςει την αναγκαιϐτητα των 
καινοτομιών ςτη διατόρηςη και βελτύωςη τησ ςχολικόσ ποιϐτητασ και ςτην εξϋλιξό 
τησ, να αναδεύξει τα πλεονεκτόματα των καινοτϐμων δρϊςεων ςτην εκπαύδευςη και 
να παρουςιϊςει τα θετικϊ αποτελϋςματϊ τουσ. Αναφϋρει επύςησ τισ προϒποθϋςεισ 
μια καινοτομύασ βιώςιμησ κι επιτυχοϑσ.  Σονύζεται επύςησ η ςυςτημικό επύδραςη τησ. 
Σϋλοσ αναλϑεται διεξοδικϊ η υλοπούηςησ ενϐσ προγρϊμματοσ αγωγόσ υγεύασ ςε μια 
τϊξη Δημοτικοϑ χολεύου: η χαρτογρϊφηςη τησ τϊξησ, η εφαρμογό, οι ςτϐχοι του 
προγρϊμματοσ και τα τελικϊ αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: καινοτομύα, καινοτϐμοσ δρϊςη, πρϐγραμμα αγωγόσ υγεύασ,  ςχολικό 
ανϊπτυξη 

 

Δηζαγσγή 

Οι ραγδαύεσ εξελύξεισ των τελευταύων ετών ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ και κυρύωσ ςτισ 
επιςτόμεσ και ςτην τεχνολογύα, καθώσ επύςησ και η παγκοςμιοπούηςη τησ οικονομύασ 
καθιςτοϑν επιτακτικό την ανϊγκη για ςυνεχό και γρόγορη προςαρμογό ςτα νϋα δεδομϋνα 
κϊθε εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ κϊθε χώρασ. Αυτό η ςυνεχϐμενη αναπροςαρμογό των 
γνώςεων μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςα απϐ μια διαρκό ειςαγωγό καινοτομιών (Κοντϊκοσ, 
2012). Βϋβαια ο τρϐποσ με τον οπούο μια χώρα ειςϊγει και ενςωματώνει τισ εξελύξεισ τησ 
τεχνολογύασ και των επιςτημών μϋςω πϊντα των καινοτομιών εύναι καθοριςτικϐσ για την 
πρϐοδϐ τησ (Peters, 1998). 

τϐχοσ τησ παροϑςασ εργαςύασ  ϑςτερα απϐ μια θεωρητικό ανϊπτυξη τησ αναγκαιϐτητασ 
των καινοτομιών ςτη ςχολικό ανϊπτυξη και ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητϊσ τησ, εύναι να 
παρουςιϊςει τον τρϐπο με τον οπούο  εμπλουτύζεται η διδακτικό μϋθοδοσ μϋςα απϐ μια 
καινοτϐμο δρϊςη, ϋνα πρϐγραμμα αγωγόσ υγεύασ, τον «μαγικϐ κϑκλο»,  αναδεικνϑοντασ τη 
μϋγιςτη ςημαςύα των καινοτομιών. Ϊτςι λοιπϐν  παρουςιϊζονται αναλυτικϊ ϐλα τα ςτϊδια 
τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ ξεκινώντασ απϐ τη χαρτογρϊφηςη τησ τϊξησ, 
ςυνεχύζοντασ με τουσ ςτϐχουσ του προγρϊμματοσ και την εφαρμογό του. τη ςυνϋχεια 
αναφϋρονται τα αποτελϋςματα τησ ςυγκεκριμϋνησ εφαρμογόσ ςε διϊφορουσ τομεύσ, ϐπωσ 
τησ διδαςκαλύασ, του  επαγγελματιςμοϑ του προςωπικοϑ, τησ διούκηςησ του ςχολεύου, του 
ςχολικοϑ κλύματοσ, τησ εξωςχολικόσ ςϑμπραξησ και τησ αξιολϐγηςησ. Σϋλοσ αναφϋρονται 
ϐλα τα αποτελϋςματα τησ καινοτϐμου δρϊςησ. 

mailto:ioanna.pros@gmail.com
mailto:prosmitistella@yahoo.com
mailto:sevakoliou@gmail.com
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Α. Καηλνηνκία  

Η ειςαγωγό καινοτομιών ςτην εκπαύδευςη ϋχει ωσ ςτϐχο τη δημιουργύα ςτο μϋλλον 
ανθρώπων ικανών  να ςχεδιϊζουν και να τισ ειςϊγουν οι ύδιοι, κϊθε φορϊ που οι περιςτϊςεισ 
το επιβϊλλουν, για τη βελτύωςη και την ευημερύα του ανθρώπινου πολιτιςμοϑ. 

Σο ςχολεύο, ωσ ανοικτϐ κοινωνικϐ ςϑςτημα, μϋςα απϐ μια ςυνεχό, δυναμικό  διαδικαςύα 
επικοινωνύασ με τα ςυςτόματα που το περιβϊλλουν διατηρεύ την ιςορροπύα του, ϐπωσ 
επύςησ και την ταυτϐτητα του, την επιβύωςη και την εξϋλιξη του και φροντύζει διαρκώσ για 
την ανϊπτυξό του. Μϋςα απϐ κϊθε αλλαγό ςε μια ςχολικό μονϊδα επϋρχεται αλλαγό ςε ϐλα 
τα εμπλεκϐμενα ςυςτόματα και  για να επιφϋρουμε μια αλλαγό πρϋπει να εφαρμϐςουμε μια 
καινοτομύα. (Κοντϊκοσ, 2012) 
 

Α1. Έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο  

Οι καινοτομύεσ εύναι βαςικϐσ παρϊγοντασ διατόρηςησ και βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ, τησ 
επιβύωςησ και τησ εξϋλιξησ.  

Μολονϐτι οι απϐψεισ  για την καινοτομύα διύςτανται, ο  επικρατϋςτεροσ οριςμϐσ τησ  
ςϑμφωνα με το Schweitzer (2004) ορύζει την καινοτομύα ωσ μια διαδικαςύα ό και το 
αποτϋλεςμϊ τησ που χαρακτηρύζεται για την αξύα τησ ωσ νεωτεριςμϐσ. Νεωτεριςμϐσ μπορεύ 
να θεωρηθεύ μια εφεϑρεςη, ό  μια βελτύωςη μιασ εφεϑρεςησ ό ακϐμα και μια απομύμηςη. Η 
ϋννοια τησ καινοτομύασ δε θα πρϋπει να περιορύζεται μϐνο ςτα προώϐντα εφϐςον 
καινοτομύεσ μποροϑν να θεωρηθοϑν πϋρα απϐ τα προώϐντα και οι διαδικαςύεσ, οι 
οργανιςμού, οι προςφερϐμενεσ υπηρεςύεσ ακϐμα και τα ςυςτόματα. 

ήταν αναφερϐμαςτε ςτισ καινοτομύεσ δεν αναφερϐμαςτε μϐνο ςε μια τεχνικό 
διαδικαςύα, αλλϊ κυρύωσ ςε μια κοινωνικό διαδικαςύα η οπούα καθορύζεται απϐ τουσ 
ανθρώπουσ, τον αυθορμητιςμϐ τουσ και τισ απαιτόςεισ τουσ. Γι’ αυτϐ δεν μπορεύ να υπϊρξει  
πιςτό αντιγραφό μιασ καινοτομύασ απϐ ϋνα χώρο ς’ ϋναν ϊλλο, εφϐςον δεν μποροϑν να 
επηρεαςτοϑν επακριβώσ οι κοινωνικϋσ προϒποθϋςεισ (Stern/Jaberg, 2003).    

ήπωσ αναφϋρθηκε υπϊρχει θϋμα δυςκολύασ ςτο να ορύςουμε την ϋννοια τησ καινοτομύασ. 
Παρϐλα αυτϊ μποροϑν ν’ αναφερθοϑν οι βαςικϋσ  ςυνιςτώςεσ τησ (Leif 1978, Cros 2002). Η 
πρώτη  θεωρεύ την καινοτομύα ωσ κϊτι καινοϑριο. Αυτό η ςυνιςτώςα αναφϋρεται ς’ αυτϐν 
που καινοτομεύ π.χ., αν κϊποιοσ χρηςιμοποιεύ για πρώτη φορϊ φϑλλα εργαςύασ, ςαφϋςτατα 
και καινοτομεύ ςε αντύθεςη με εκπαιδευτικϐ του ύδιου ςχολεύου που εργϊζεται με τον 
παραδοςιακϐ τρϐπο εδώ και 10 χρϐνια και επομϋνωσ  δεν καινοτομεύ. 

Αν κϊποιοσ υλοποιεύ ϋνα πρϐγραμμα για πρώτη φορϊ ςε μαθητϋσ που δεν ϋχουν 
ξαναδουλϋψει παραπλόςιο πρϐγραμμα αςφαλώσ και καινοτομεύ ςε αντύθεςη με ϊλλο 
εκπαιδευτικϐ του ύδιου ςχολεύου που δουλεϑει χρϐνια αν ϐχι το ύδιο παραπλόςια 
προγρϊμματα. 
Η επϐμενη ςυνιςτώςα αναφϋρεται ςτην  καινοτομύα ωσ προώϐν. Εδώ γύνεται αναφορϊ ςτην 
ειςαγωγό ενϐσ νϋου προώϐντοσ απϐ τουσ χρόςτεσ, π.χ. δεν μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ό 
διδαςκαλύα του μαθόματοσ  τησ φυςικόσ ςε εργαςτόριο ωσ καινοτομύα, αν δε 
χρηςιμοποιοϑνται τα ϐργανα και το μϊθημα διδϊςκεται με την παλιϊ παραδοςιακό μϋθοδο 
του πύνακα. 
Με την τρύτη ςυνιςτώςα η καινοτομύα παρουςιϊζεται ωσ αλλαγό. ’ αυτό,  η καινοτομύα  δεν 
εύναι μια απλό αλλαγό, αλλϊ μια αλλαγό εκοϑςια, ςυνειδητό, αποφαςιςτικό και ςκϐπιμη, 
γιατύ κϊθε αλλαγό δεν αποτελεύ καινοτομύα, ενώ αντιθϋτωσ κϊθε καινοτομύα αποτελεύ 
αλλαγό. 
Και ςτην τελευταύα ςυνιςτώςα αναφϋρεται η καινοτομύα ωσ διαδικαςύα. Ψσ γνωςτϐν η 
καινοτομύα ϋχει μια προοπτικό χωρύσ να γνωρύζει εκ των προτϋρων τι επιδιώκει, γι’ αυτϐ και 
η καινοτομύα μπορεύ να διαχειρύζεται ϐχι μϐνο το απροςδϐκητο, αλλϊ και το τυχαύο και την 
αβεβαιϐτητα. 
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Οι καινοτομύεσ, λοιπϐν, εύναι μια διαδικαςύα μϊθηςησ και εξϋλιξησ , η οπούα εξαρτϊται 
απϐ κοινωνικοϑσ και πολιτιςτικοϑσ παρϊγοντεσ κι ϋχει ϊμεςη ςχϋςη με το εκπαιδευτικϐ 
ςϑςτημα και 
αποτελοϑν μια αναγκαιϐτητα γι’ αυτϐ, καθώσ η ειςαγωγό τουσ ςυνειςφϋρει ςτη διατόρηςη, 
ςτη βελτύωςη τησ ςχολικόσ ποιϐτητασ και την εξϋλιξό τησ. Βϋβαια για να εύναι επιτυχόσ μια 
καινοτομύα απαιτοϑνται αλλαγϋσ  ϐχι μϐνο ςτα αναλυτικϊ προγρϊμματα, ςτισ μεθϐδουσ 
διδαςκαλύασ, ςτην οργανωτικό μορφό αλλϊ και ςτην κουλτοϑρα των εκπαιδευτικών 
εφϐςον θα χρειαςτεύ να μϊθουν νϋεσ πρακτικϋσ απϐ διαφορετικϋσ θεωρύεσ και νϋα πρϐτυπα 
δρϊςησ. Για αυτϐ λοιπϐν εύναι απαραύτητο να τουσ δοθεύ χρϐνοσ και ελεϑθεροσ χώροσ για 
δρϊςη, ςχεδιαςμϐ, και ακρύβεια, ώςτε τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα, ςτη διαδικαςύα τησ 
μϊθηςησ, να διαφανοϑν ϑςτερα απϐ αυτό την επύπονη και ςυνϊμα ενδιαφϋρουςα 
διαδικαςύα αλλαγόσ. Εν κατακλεύδι  για να εύναι βιώςιμη μια καινοτομύα θα πρϋπει να την 
παρϊξει το ύδιο το ςχολεύο, ώςτε να βελτιωθεύ  η ςχολικό ποιϐτητα και η ανϊπτυξη των 
ςχολικών μονϊδων. (Κοντϊκοσ, 2009, 2012) 

Β. Μϋθοδοσ  

Θα αναφερθώ ςε μια καινοτϐμο δρϊςη, ϋνα πρϐγραμμα αγωγόσ υγεύασ, που υλοποιόθηκε 
το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015 ςτην Α’ τϊξη του Δημοτικοϑ χολεύου Βϊρησ – Μϊννα και 
ςυγκεκριμϋνα θα μιλόςω για το Α2 τμόμα. 

Β1. Υαξηνγξάθεζε ηεο ηάμεο 

Πρϐκειται για το  Α2’ τμόμα του Δημοτικοϑ χολεύου Βϊρησ – Μϊννα ϑρου που 
αποτελεύτο απϐ 16 παιδιϊ εκ των οπούων τα 10 αγϐρια και τα 6  κορύτςια. Αξύζει  να 
ςημειωθεύ ϐτι ςτην τϊξη  υπόρχε ϋνασ  μαθητόσ με διαγνωςμϋνο ςϑνδρομο ϊςπεργκερ. O 
ςυγκεκριμϋνοσ όταν πϊντα ανόςυχοσ, υπερκινητικϐσ και κϊποιεσ φορϋσ επιθετικϐσ, με 
αποτϋλεςμα η ςυμπεριφορϊ του να επηρεϊζει και τουσ υπϐλοιπουσ μαθητϋσ και να 
διαταρϊςςει την ιςορροπύα των ςχϋςεων. Απϐ τισ πρώτεσ μϋρεσ διαπύςτωςα μια δυςκολύα 
ςτισ διαπροςωπικϋσ τουσ ςχϋςεισ κι ϋλλειψη ομαδικοϑ κλύματοσ. Οι ιςορροπύεσ όταν πολϑ 
λεπτϋσ.  Τπόρχαν παιδιϊ που δεν όθελαν να ςυνεργαςτοϑν. Ενδεχομϋνωσ μϋροσ των 
προβλημϊτων ϋγκειτο ςτο γεγονϐσ  ϐτι οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ δεν εύχαν αδϋλφια και  
λϐγω αυτοϑ δυςκολεϑονταν να διαχειριςτοϑν τη διϊχυςη τησ προςοχόσ του δαςκϊλου  ςε 
ϐλη την τϊξη. Πϋρα απϐ τισ ϊςχημεσ ςχϋςεισ και την γενικό ανηςυχύα  που επικρατοϑςε 
διαπύςτωςα και μια γενικό αδιαφορύα, η οπούα με προβλημϊτιςε ιδιαύτερα. Προςπϊθηςα να 
τουσ προςεγγύςω με διϊφορουσ τρϐπουσ, αλλϊ ςυνεχώσ αποτϑγχανα. ’ αυτό την ηλικύα αν 
και τα παιδιϊ εύναι ς’ ϋνα ςτϊδιο προςαρμογόσ και παρϐλο που ςυνόθωσ δεν ξϋρουν πώσ να 
ςυμπεριφϋρονται ςε μια τϊξη οϑτε να τηροϑν κανϐνεσ, εύναι καλού ακροατϋσ παραμυθιών 
και διϊφορων ιςτοριών, ενδιαφϋρονται  να  παύξουν και να ζωγραφύςουν. το ςυγκεκριμϋνο 
τμόμα αντιμετώπιςα μια απϊθεια, αςυνόθιςτη για την ηλικύα. Αρχικϊ ςυζότηςα  τον 
προβληματιςμϐ μου με τη ςυνϊδελφο τησ ϊλλησ πρώτησ. Αντιμετώπιζε μια παραπλόςια 
κατϊςταςη. κεφτόκαμε με ποιο τρϐπο θα  βελτιώναμε το κλύμα τησ τϊξησ. Αφοϑ 
ςυζητόςαμε το θϋμα και με το διευθυντό του ςχολεύου μασ  που εύναι αρωγϐσ και 
ςυμπαραςτϊτησ ςτην προςπϊθειϊ μασ, βοηθώντασ μασ ςτο εκπαιδευτικϐ  ϋργο, καλϋςαμε 
τη χολικό ϑμβουλο, για να ςυζητόςουμε πώσ μποροϑμε να βροϑμε μεθϐδουσ 
βελτιςτοπούηςησ τησ κατϊςταςησ.  

 Β2. Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο  

Τελικά ςκεφτικαμε ότι κα ιταν καλι ιδζα να εφαρμόςουμε ζνα καινοτόμο πρόγραμμα, ζνα 

πρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ.  Και οι δφο πρϊτεσ ςτραφικαμε ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ των 

Εξαρτιςεων και Ρροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ «Κθςζασ Κυκλάδων», που υλοποιεί 

προγράμματα με κζματα που αφοροφν ςτουσ βαςικοφσ άξονεσ «Ψυχικι Υγεία – Διαπροςωπικζσ 

Σχζςεισ» και με το οποίο ξεκίνθςε κι θ ςυνεργαςία μασ. Θ διαδικαςία τθσ ςχολικισ ανάπτυξθσ 
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μζςω του καινοτόμου προγράμματοσ εντάςςεται ςτον κανονικό τρόπο λειτουργίασ του ςχολείου 

και είναι κεςμοκετθμζνθ.  (Αρικμ. 24146/Γ7, Κακοριςμόσ πλαιςίου Συνεργαςίασ Υπουργείου 

Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων και Κζντρων Ρρόλθψθσ του ΟΚΑΝΑ, για τθν 

εφαρμογι προγραμμάτων Αγωγισ Υγείασ ςτα ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ). 

Σο πρϐγραμμα  εύχε  τύτλο « Εγώ κι εςϑ και ϐλοι μαζύ» ό «Μαγικϐσ Κϑκλοσ», ϐπωσ το 
αποκαλοϑςαμε με τουσ μαθητϋσ. Σο υλοποιοϑςαμε ϋνα δύωρο κϊθε εβδομϊδα ςτα πλαύςια 
τησ Ευϋλικτησ ζώνησ και ςυγκεκριμϋνα κϊθε Σρύτη 10-11:30 π.μ. Διόρκηςε 7 μόνεσ.  

 Β3. ηόρνη πξνγξάκκαηνο  

Βαςικϐ ςτϐχο εύχε να βοηθηθοϑν τα παιδιϊ ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ.  
- Να αιςθανθοϑν αποδεκτϊ και ςημαντικϊ ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ τϊξησ 
- Να εξαςκηθοϑν ςε δεξιϐτητεσ διαλϐγου και ςυνεργαςύασ  
- Να μϊθουν ν’ αποδϋχονται  τη διαφορετικϐτητα και να εμπλουτύζονται απϐ αυτόν 
- Να εκπαιδευτοϑν ςτο να λειτουργοϑν ςυνεργατικϊ 
- Να μϊθουν να θϋτουν και να τηροϑν ϐρια και κανϐνεσ. 

Μια ςειρϊ απϐ δραςτηριϐτητεσ που εύχαν ωσ ςτϐχο την καλλιϋργεια τησ επικοινωνύασ 
των παιδιών μεταξϑ τουσ, τη βελτύωςη των διαπροςωπικών ςχϋςεων και τησ γνωριμύασ με 
τον εαυτϐ τουσ. Οι δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ βοηθοϑν τα παιδιϊ να  διαχειρύζονται τισ ςχϋςεισ 
τουσ και τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν μεταξϑ τουσ , ϋτςι ώςτε να βελτιώνεται το 
κλύμα τησ τϊξησ. Παρϊλληλα διαμορφώνουν καλϑτερη αντύληψη του εαυτοϑ τουσ και πώσ 
αυτϐσ αναπτϑςςεται και εξελύςςεται ςε ςχϋςη με τουσ «ϊλλουσ»,  ωσ μϋροσ ενϐσ πλϋγματοσ 
ςχϋςεων που διαμορφώνεται ςτο χώρο του ςχολεύου αλλϊ και τησ κοινωνύασ τησ οπούασ 
αποτελοϑν μϋροσ. 

Β4. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Μετϊ τη διαπύςτωςη μου αυτοπαρατηρώντασ την τϊξη μου και γνωρύζοντασ την 
διϊδραςη των ςυςτημϊτων και υποςυςτημϊτων ςϑμφωνα με το Luhmann, αποφϊςιςα να 
υλοποιόςω το πρϐγραμμα Αγωγόσ Τγεύασ «Μαγικϐσ κϑκλοσ». Σο εντϊξαμε με το ςϑλλογο 
διδαςκϐντων ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων (Α.Π. Υ.3/528/ 137969/Γ1/ 02-09-2014 
εγκϑκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με Θϋμα: «Λειτουργύα ςχολικών μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ για το χολικϐ ϋτοσ 2014-2015) 

Ϊγιναν ςυνολικϊ 17 εργαςτόρια. Θα αναφϋρω ϋνα απ’ αυτϊ, το δεϑτερο εργαςτόριο ϐπου 
κϑριοσ ςτϐχοσ όταν η ενδυνϊμωςη του αιςθόματοσ αςφϊλειασ, που εύναι προϒπϐθεςη για 
την ομαλό προςαρμογό ςτη διαδικαςύα τησ ομϊδασ. Ο καθϋνασ εύχε την ανϊγκη να δηλώςει 
την προςωπικό του παρουςύα ϋναντι τησ ομϊδασ, για να επιτευχθεύ  η ςυνοχό τησ. 

ε κϊθε ςυνϊντηςη διαμορφώναμε κατϊλληλα την αύθουςα, δηλαδό απομακρϑναμε τα 
θρανύα και καθϐμαςτε ςχηματύζοντασ ϋνα μεγϊλο κϑκλο, το «μαγικϐ κϑκλο», ςτο κϋντρο τησ 
αύθουςασ πϊνω ςε μαξιλαρϊκια που τα εύχαμε τοποθετόςει λύγο πριν. Τπόρχαν κϊποια 
βαςικϊ ςτϊδια: Σο 1ο ςτϊδιο όταν το «αρχικϐ μούραςμα» ϐπου ξεκινοϑςαμε το εργαςτόριο 
κϊθε φορϊ μοιραζϐμενοι ςκϋψεισ που ϋκαναν τα παιδιϊ το διϊςτημα που μεςολαβοϑςε 
μεταξϑ των ςυναντόςεων κι  αφοροϑςαν την ομϊδα και το μαγικϐ κϑκλο.  Σο 2o ςτϊδιο 
όταν το «ζϋςταμα», ϐπου τα παιδιϊ ακοϑγοντασ μουςικό κινοϑνταν μϋςα ςτο χώρο 
κϊνοντασ αςκόςεισ και τεντώματα.  το ςυγκεκριμϋνο ο ςυντονιςτόσ κρατοϑςε μπαλϐνια 
και ο κϊθε μαθητόσ επϋλεγε το δικϐ του. Αφοϑ φοϑςκωςαν τα μπαλϐνια τουσ, τα ϋδεςαν. Ο 
κϊθε μαθητόσ μιλοϑςε ςτο μπαλϐνι, του γνώριζε το χώρο, και ςτην πορεύα ςυναντοϑςε και 
τα ϊλλα μπαλϐνια και τα χαιρετοϑςε. την ςυνϋχεια τα παιδιϊ ϋπαιζαν με τα μπαλϐνια τουσ, 
αποφεϑγοντασ  να  τουσ  πϋςουν κϊτω. Σα παιδιϊ επϋςτρεψαν  ςτον κϑκλο. Σο 3ο ςτϊδιο 
όταν το κϑριο θϋμα διαπραγμϊτευςησ. τη ςυγκεκριμϋνη ςυνϊντηςη το κϊθε παιδύ ϋδωςε 
ϋνα  ϐνομα ςτο μπαλϐνι του, το οπούο ϋγραψε επϊνω ςε αυτϐ με μαρκαδϐρο ο ςυντονιςτόσ, 
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καθώσ ωσ μαθητϋσ τησ Α’ τϊξησ δεν όξεραν ακϐμα να γρϊφουν. Ο ςυντονιςτόσ ϋδωςε  χαρτιϊ 
ςτα παιδιϊ και ζότηςε να ζωγραφύςουν την κατοικύα του μπαλονιοϑ, τι του αρϋςει και τι ϐχι, 
ποιουσ αγαπϊ. το τϋλοσ, ϋδωςαν ϋνα τύτλο ςτην ζωγραφιϊ τουσ. Αφοϑ τελεύωςε η 
ζωγραφικό ο κϊθε μαθητόσ ϋλεγε για την ζωγραφιϊ του δϑο πρϊγματα. Σα ϊλλα παιδιϊ τον 
ρωτοϑςαν κϊτι, αν όθελαν. Και τϋλοσ ςτο 4ο και τελευταύο ςτϊδιο πϊντα εύχαμε την τελικό 
ανατροφοδϐτηςη, ϐπου τα παιδιϊ λϋγανε τισ ςκϋψεισ τουσ για την ομϊδα ό ϋδιναν μύα 
εικϐνα για την ομϊδα ό το δόλωναν παριςτϊνοντασ τα αγϊλματα.. Και κϊθε ϋνα απϐ αυτϊ 
ϋδινε ϋνα ςυναύςθημα για το πώσ όταν η ομϊδα.  Σϋλοσ  τοποθετοϑςαν τα χαρτιϊ ςτουσ 
φακϋλουσ που εύχαν ζωγραφύςει και διαμορφώςει οι ύδιοι ςτην πρώτη ςυνϊντηςη. Σο 
μπαλϐνι το πόραν μαζύ τουσ και το ξενϊγηςαν ςτο προαϑλιο και ςτο ςπύτι τουσ, το γνώριςαν 
με χώρουσ και ϊτομα που εύχαν για τουσ ύδιουσ ιδιαύτερη ςημαςύα. 

Γ. Απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 6 ηνκείο   

Γηδαζθαιία  

τον τομϋα τησ διδαςκαλύασ περϊςαμε απϐ τη μαθητοκεντρικό ςτη βιωματικό, ϐπου 
υπόρχε αλλαγό πλαιςύου τησ τϊξησ, η τϊξη δεν υφύςτατο με την ϋννοια που ϐλοι γνωρύζουμε, 
απομακρϑναμε τα θρανύα και καθϐμαςτε ϐλοι ςε κϑκλο ςτο πϊτωμα. Γινϐμαςτε μια ομϊδα 
κι ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ όταν πια ςυντονιςτικϐσ, ςυντϐνιζε το ϋργο και δεν το 
καθοδηγοϑςε. Η βιωματικό μϊθηςη λοιπϐν επεκτεινϐταν πϋρα απϐ τα θρανύα, τα ςχολικϊ 
βιβλύα και την απομνημϐνευςη. Αυτϐ βοόθηςε ςτη διαμϐρφωςη κι ενδυνϊμωςη τησ ομϊδασ. 
Αναπτϑχθηκαν παιγνιώδεισ δραςτηριϐτητεσ, δραςτηριϐτητεσ εικαςτικόσ δημιουργύασ, 
θεατρικϐ παιχνύδι, που ςυνϋβαλαν ςτη βελτύωςη τησ διδακτικόσ αποτελεςματικϐτητασ και 
ςτον εμπλουτιςμϐ των διδακτικών μεθϐδων. Απϐ την παραπϊνω διαδικαςύα επετεϑχθη  η 
ενδυνϊμωςη του ενδιαφϋροντοσ και η βελτύωςη των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων. 

 Δπαγγεικαηηζκόο Πξνζσπηθνύ 

Επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών τησ Α’ τϊξησ με ςυναντόςεισ μια φορϊ την εβδομϊδα. 
Τπόρχε ςυνεχόσ ςυνεργαςύα με τουσ υπευθϑνουσ Αγωγόσ Τγεύασ  για αποτελεςματικό 
εφαρμογό του προγρϊμματοσ. Ϋταν μια ςυνεχϐμενη διαδικαςύα μϊθηςησ και ειςϋρχονταν 
νϋεσ πληροφορύεσ ςτο ςχολεύο. Πϋρα απϐ εξωτερικό επιμϐρφωςη γινϐταν εποικοδομητικό 
ανταλλαγό απϐψεων και εμπειριών και εντϐσ του ςχολεύου. 

ρνιηθή Ζγεζία θαη ρνιηθό Μάλαηδκελη 

Η Διούκηςη του ςχολεύου, μετϊ απϐ ςυζότηςη, ϋκθεςη τησ κατϊςταςησ  και του κλύματοσ 
των τϊξεων μασ, και  τϋλοσ γνωςτοπούηςη των προθϋςεων και των πιθανών 
πλεονεκτημϊτων ενϐσ τϋτοιου προγρϊμματοσ, δϋχτηκε την πρϐκληςη. Ο ρϐλοσ τησ όταν 
ςημαντικϐσ και υποςτηρικτικϐσ. Ενθϊρρυνε κι ενύςχυςε αυτό μασ την προςπϊθεια 
ςτηρύζοντασ μασ με ποικύλουσ τρϐπουσ, ϐπωσ εξαςφϊλιςη απαραύτητων υλικών, τη 
δημιουργύα θετικοϑ κλύματοσ, ελευθερύα δρϊςεων εντϐσ του ςχολεύου. Επύςησ εντϊξαμε 
νομοθετικϊ το πρϐγραμμα ςτισ δρϊςεισ του ςχολεύου.   

ρνιηθό Κιίκα θαη θιίκα αίζνπζαο 

Οι μαθητϋσ ϋμαθαν να μοιρϊζονται κι αυτϐ επηρϋαςε ολϐκληρη την 
κοινωνικοςυναιςθηματικό τουσ ανϊπτυξη και νοημοςϑνη, απϋκτηςαν  ενςυναύςθηςη, 
καλλιϋργηςαν την ικανϐτητα αντύληψησ του εαυτοϑ τουσ αλλϊ και των ϊλλων. Αποτϋλεςμα 
ϐλων αυτών η βελτύωςη των ςχϋςεων μεταξϑ τουσ και η καλό λειτουργύα των ομϊδων. 
Επετεϑχθη κλύμα αποδοχόσ τησ ετερϐτητασ, καθώσ  κι ϋνα κλύμα προβληματιςμοϑ και 
διϊθεςη αλλαγόσ ςτϊςεων. Αυτϐ το κλύμα διευκϐλυνε τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ και τησ 
ςχολικόσ αποτελεςματικϐτητασ. 
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Δλδν θαη Δμσ ρνιηθή ύκπξαμε 

Αρχικϊ θα όθελα να αναφϋρω ϐτι υπόρχε ϊμεςη ςυνεργαςύα των εκπαιδευτικών με τη 
ςχολικό  ςϑμβουλο και  με το «Θηςϋα Κυκλϊδων», Κϋντρο Πρϐληψησ των Εξαρτόςεων και 
Προαγωγόσ τησ Χυχοκοινωνικόσ Τγεύασ.   

τη ςυνϋχεια  να ςχολιϊςω την αλλαγόσ ςτϊςησ των μαθητών η οπούα μεταφϋρθηκε 
πϋρα απϐ το ενδοςχολικϐ περιβϊλλον και ςτο εξωςχολικϐ. Τπόρχε δρϊςη και 
αλληλεπύδραςη με το περιβϊλλον. ήςον αφορϊ το ενδοςχολικϐ περιβϊλλον δεν μϊλωναν με 
την ύδια ςυχνϐτητα κι εύχαν καλϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ τουσ και με τουσ μαθητϋσ των ϊλλων 
τϊξεων. Ϊμαθαν να ςϋβονται τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ να αποδϋχονται τη διαφορετικϐτητα 
και να λϑνουν αρμονικϊ τα προβλόματϊ τουσ. Οι μαθητϋσ των ϊλλων τϊξεων με τη ςειρϊ 
τουσ επηρεϊςτηκαν κι αυτού κι αυτϐ εύχε ωσ αποτϋλεςμα ςτα διαλεύμματα να παύζουν  πιο 
όρεμα κϊτι που διευκϐλυνε ιδιαύτερα την εφημερύα του εκϊςτοτε ςυναδϋλφου. 
Η αλλαγό τησ ςτϊςησ τουσ ϋγινε αντιληπτό κι απϐ τουσ γονεύσ των μαθητών, οι οπούοι 
χαροϑμενοι ςχολύαζαν ϐτι εύχε αλλϊξει η ςυμπεριφορϊ τουσ και ςτο ςπύτι  και ςτη μεταξϑ 
τουσ ςχϋςη και ςτισ ςχϋςεισ με τα ϊτομα του οικογενειακοϑ περιβϊλλοντοσ.    

Αμηνιόγεζε 

Κϊθε φορϊ που τελεύωνε μια ςυνϊντηςη ςτην οπούα εύχαν αναπτυχθεύ  διϊφορεσ 
δραςτηριϐτητεσ οι μαθητϋσ, οι ύδιοι αξιολογοϑςαν αυτϐ που ϋχουν μϊθει. Ϊνασ τρϐποσ 
αξιολϐγηςησ όταν να επικοινωνόςουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ λεκτικϊ ό μη λεκτικϊ ςτα 
υπϐλοιπα μϋλη τησ ομϊδασ.  

Γ. πκπεξάζκαηα  

Αναφορικϊ με τη μεθοδολογύα, με τη βιωματικό μϊθηςη οι μαθητϋσ ςυμμετεύχαν ενεργϊ 
ςτη μϊθηςη κι η μϊθηςη επετεϑχθη μϋςα απϐ την εργαςύα την παρατόρηςη και διϊφορα 
παιχνύδια ρϐλων. Οι μαθητϋσ δουλεϑοντασ ςε ομϊδα επικοινωνοϑςαν, εκφρϊζοντασ τα 
ςυναιςθόματϊ τουσ. Επύςησ με αυτϐ τον τρϐπο ανϋπτυξαν την ικανϐτητα για κριτικϐ 
ςτοχαςμϐ. Ανϋπτυξαν μια ςειρϊ απϐ ικανϐτητεσ, οι οπούεσ ϋκαναν αποτελεςματικϐτερη τη 
μϊθηςη, ενύςχυςαν την προςωπικϐτητϊ τουσ, παρόγαγαν την αυτονομύα και βελτύωςαν την 
κοινωνικό ςυνϑπαρξη. Αναφορικϊ με τα   εργαλεύα, οι βιωματικϋσ αναπαραςτϊςεισ, τα 
παιχνύδια, τα παιχνύδια ρϐλων, η θεατρικό δημιουργύα, οι εικαςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ 
ςυνϋβαλαν ςτην ψυχοςυναιςθηματικό τουσ ανϊπτυξη, και ςτη δημιουργύα ενϐσ 
περιβϊλλοντοσ που παρεύχε τη δυνατϐτητα εμπειριών. Οι μϋθοδοι κι οι διαδικαςύεσ που 
χρηςιμοποιόθηκαν ςυνϋβαλαν ςτη διαδικαςύα κατανϐηςησ του εαυτοϑ τουσ αλλϊ και την 
ανϊπτυξη τησ προςωπικϐτητασ τουσ, επιδύωξαν την διανοητικό και ςυναιςθηματικό 
κοινωνικοπούηςη του μαθητό,  με απώτερο ςτϐχο τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ (Δεδοϑλη, 
2015)  Και ϐπωσ θα ϋλεγε κι ο Dewey ««Μϐνο ϐ,τι δϋχτηκεσ με την ψυχό ςου, αυτϐ μϐνο 
μαθαύνεισ, κι αυτϐ ενςωματώνεισ ςτη ζωό ςου και ςτο χαρακτόρα ςου»  

Για ϐλα τα παραπϊνω καλϐ θα εύναι να εφαρμϐζονται προγρϊμματα τϋτοιου εύδουσ ςε 
ςχολεύα. Οι ςυνϊδελφοι θα πρϋπει να εύναι θετικού ςε καινοτϐμεσ δρϊςεισ, να επιδιώκουν 
απϐ μϐνοι τουσ να δοκιμϊζουν το καινοϑριο. Καλϐ θα εύναι να καλλιεργηθεύ μια κουλτοϑρα 
αλλαγόσ ςτα ςχολεύα που θα βοηθϊ ςτη ανϊληψη καινοτϐμων δρϊςεων. Και να ϋχουμε 
πϊντα ςτο μυαλϐ μασ μια  κινϋζικη παροιμύα που λϋει: «Κϑριοσ του παρελθϐντοσ εύναι ϐποιοσ 
θυμϊται, κϑριοσ του μϋλλοντοσ εύναι ϐποιοσ μπορεύ να εξελύςςεται».  
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Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα, που εκπονόθηκε ςτα πλαύςια μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ, 
εύχε ςτϐχο να ερευνόςει τα επιςτημονικϊ βόματα, τα οπούα πρϋπει να ακολουθόςει 
κϊποιοσ προκειμϋνου να ςχεδιϊςει ϋνα αποτελεςματικϐ Παιδαγωγικϐ Τλικϐ για 
μαθητϋσ δημοτικών ςχολεύων. Καρπϐσ αυτόσ τησ εκτενοϑσ ϋρευνασ όταν η 
δημιουργύα του Παιδαγωγικοϑ Τλικοϑ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ «Ο γϑροσ του 
πλανότη μασ ςε 10 φϑλλα εργαςύασ», το οπούο βρύςκεται ςε ςυμφωνύα με τισ νϋεσ 
παιδαγωγικϋσ τϊςεισ αναδεικνϑοντασ τα ςϑγχρονα περιβαλλοντικϊ προβλόματα με 
ϋμφαςη ςτην ϋννοια τησ ενϋργειασ. Σο υλικϐ δϐθηκε πιλοτικϊ ςε εκπαιδευτικοϑσ για 
αξιολϐγηςη και μετϊ το πϋρασ αυτόσ τησ φϊςησ πόρε την τελικό του μορφό ώςτε να 
μεταβεύ ςτην υλοπούηςη. Ψσ μεθοδολογύα επιλϋχθηκε η πειραματικό ϋρευνα με δϑο 
μετρόςεισ (προ και μετϊ) με χρόςη ομϊδασ ελϋγχου προκειμϋνου να αξιολογηθεύ το 
παραγϐμενο παιδαγωγικϐ υλικϐ ωσ προσ τη διαφοροπούηςη των γνώςεων και των 
απϐψεων-ςτϊςεων των μαθητών. Σα αποτελϋςματα, ϐπωσ ανϋδειξε η ςτατιςτικό 
επεξεργαςύα των δεδομϋνων, όταν εντυπωςιακϊ! 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Παιδαγωγικϐ υλικϐ, Περιβαλλοντικό εκπαύδευςη, Πρωτοβϊθμια 
εκπαύδευςη. 

Δηζαγσγή 

Η παραγωγό Παιδαγωγικοϑ Τλικοϑ (Π.Τ.) εύναι μια επιτακτικό ανϊγκη που προςτϊζει 
κϊθε γενιϊ εκπαιδευτικών (Καλαώτζύδησ, 2003) και ϐχι ϊδικα, αφοϑ το πρώτο αποτελεύ την 
κινητόρια δϑναμη τησ εκπαιδευτικόσ πρϊξησ καθορύζοντασ την ποιϐτητα και την 
αποτελεςματικϐτητϊ τησ (Λιοναρϊκησ & Παπαδημητρύου, 2002). Αν θϋλαμε μϊλιςτα να 
ςχηματοποιόςουμε τη ςϑγχρονη εκπαιδευτικό πολιτικό, ςτο επύκεντρο ςύγουρα θα θϋταμε 
το Π.Τ. που εύναι απϐρροια πολλαπλών ζυμώςεων και παραγϐντων (π.χ. πολιτιςτικών, 
πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών). Ο ςημαντικϐσ ρϐλοσ που διαδραματύζει δικαιολογεύ 
και το γεγονϐσ πωσ το Π.Τ. ςυνεχύζει και απαςχολεύ ιδιαύτερα την ερευνητικό κοινϐτητα 
ςτον 21ο αιώνα (Léna, 2014∙ ΥλογαϏτη, 2003∙ Rauch, 2004∙ Palmer, 2002).  

Μϋςα ςε αυτϊ τα πλαύςια ϋρχεται να ςυμβϊλλει ϋνασ κλϊδοσ, που απαριθμεύ δεκαετύεσ 
γϋννηςησ, η Εκπαύδευςη για την Αειφϐρο Ανϊπτυξη (Ε.Α.Α.), που περιλαμβϊνει τον ιδιαύτερα 
προςφιλό και διαδεδομϋνο ϐρο την Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη (Π.Ε.), την οπούα, ϐμωσ, 
εξελύςςει και εντϊςςει ςε ϋνα ευρϑτερο πλαύςιο (Παπαβαςιλεύου, 2011). Αυτό ωσ ϋνα 
εναλλακτικϐ και διαρκώσ εξελιςςϐμενο εκπαιδευτικϐ πεδύο ςτο χώρο τησ τυπικόσ (formal) 
εκπαύδευςησ ϋχει ωσ απώτερο ςτϐχο την ανϊπτυξη ενϐσ περιβαλλοντικϊ εγγρϊμματου 
ςυνϐλου πολιτών (Παπαβαςιλεύου, 2011∙ Παραςκευϐπουλοσ, 2010∙ Culen & Volk, 2000). Με 
αυτόν την προςδοκύα ειςϋρχεται ςτην εκπαιδευτικό πρϊξη διανθύζοντασ την με τα 
αποςτϊγματα των εμβριθών αναλϑςεων, που την ςυνοδεϑουν, δύνοντασ ϋτςι τη δυνατϐτητα 
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ςυςτημικόσ μελϋτησ και επύλυςησ των περιβαλλοντικών προβλημϊτων, προκειμϋνου να 
εύναι εφικτό η ϑπαρξη μιασ αειφϐρου ανϊπτυξησ (ΥλογαϏτη & Λιαρϊκου, 2012∙ Jickling, 
2000). 

κοπϐσ, λοιπϐν, τησ παροϑςασ εργαςύασ όταν να δημιουργηθεύ ϋνα Παιδαγωγικϐ Τλικϐ 
Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, το οπούο θα επιςτρϊτευε ϐλεσ τισ νϋεσ παιδαγωγικϋσ τϊςεισ, 
θα αξιοποιοϑςε τισ μεθϐδουσ, τισ τεχνικϋσ και τα εργαλεύα τησ Π.Ε., θα ενςωματωνϐταν με 
ευκολύα ςτο αναλυτικϐ πρϐγραμμα και θα ςυνϋβαλε ςτην επύτευξη των ςχολικών και 
περιβαλλοντικών ςτϐχων φιλοδοξώντασ να θϋςει ϋνα λιθαρϊκι ςτη ςϑγχρονη 
περιβαλλοντικό κρύςη που διανϑουμε (Δημητρύου, 2008). Αξύζει να αναφερθεύ για την 
καλϑτερη ανϊγνωςη τησ εργαςύασ - ϋρευνασ, πωσ αυτό χωρύςτηκε ςε τϋςςερισ φϊςεισ 
(προπαραςκευαςτικϐ ςτϊδιο, ςχεδιαςμϐσ Π.Τ., υλοπούηςη και αξιολϐγηςη) μϋςα απ’ τισ 
οπούεσ θα δύνονταν απαντόςεισ ςτα ερευνητικϊ ερωτόματα που τϋθηκαν (i.Βόματα και 
προδιαγραφϋσ ςχεδύαςησ ενϐσ Π.Τ. για μαθητϋσ δημοτικοϑ, ii.Προδιαγραφϋσ ενϐσ 
Παιδαγωγικοϑ υλικοϑ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, iii.υγκεραςμϐσ των ϊλλων δϑο και 
εποικοδομητικό ενςωμϊτωςη ςτην τϊξη και iv.Αξιολϐγηςη του παραγϐμενου Π.Τ. τησ Π.Ε. 
ωσ προσ τη ςυμβολό του ςτη μεταβολό των γνώςεων και των ςτϊςεων-απϐψεων). 

ρεδηαζκόο ηνπ Παηδαγσγηθνύ πιηθνύ «Ο γύξνο ηνπ πιαλήηε καο ζε 10 θύιια 

εξγαζίαο» 

Πριν το ςχεδιαςμϐ του Π.Τ. προηγόθηκε η κριτικό αναςκϐπηςη τησ βιβλιογραφύασ 
(Ανδρεαδϊκησ & Βϊμβουκασ, 2005), που αποτϋλεςε το προκαταςκευαςτικϐ ςτϊδιο τησ 
παροϑςασ ϋρευνασ και εύχε να κϊνει με τουσ εξόσ ϊξονεσ: α) τα ςχολικϊ εγχειρύδια τησ Ε’ και 
Σ’ τϊξησ του δημοτικοϑ ςχολεύου με ϋμφαςη ςτη Γλώςςα, τα Μαθηματικϊ και τη Υυςικό, 
β) τα αναλυτικϊ προγρϊμματα και ειδικϐτερα το Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο 
Προγραμμϊτων πουδών (Δ.Ε.Π.Π..) των Υυςικών Επιςτημών και το Δ.Ε.Π.Π.. τησ Π.Ε. 

(ΥΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΥΕΚ 304Β/13-03-2003), γ) τισ θεωρύεσ μϊθηςησ και τα 

μοντϋλα ςχεδιαςμοϑ του Π.Τ., δ) τισ αρχϋσ, τα χαρακτηριςτικϊ και τα μεθοδολογικϊ 

εργαλεύα-ςτρατηγικϋσ τησ Π.Ε., ϐπωσ επύςησ και τουσ ςκοποϑσ-ςτϐχουσ τησ Ε.Α.Α. και ε) τα 
Παιδαγωγικϊ υλικϊ Π.Ε. ςε ϋντυπη μορφό, που απευθϑνονται ςε μαθητϋσ Πρωτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ. 

Σα πορύςματα τησ εκτεταμϋνησ ςε χρονικό διϊρκεια Βιβλιογραφικόσ Επιςκϐπηςησ 
(Cohen et al., 2011), ϐριςαν τα βόματα και κατεϑθυναν τισ επιλογϋσ ςχεδιαςμοϑ ενϐσ Π.Τ. 
τησ Π.Ε., απαντώντασ ϋτςι ςτα δϑο πρώτα ερευνητικϊ ερωτόματα. υγκεκριμϋνα, 
επιλϋχθηκε το Π.Τ. να ϋχει ϋντυπη μορφό, που εύναι και η επικρατϋςτερη (Ματςαγγοϑρασ, 
2002), διϐτι εύναι φιλικϐτερη προσ το μαθητό και δεν απαιτεύ κϊποιον εξοπλιςμϐ. Ϊπειτα 
λόφθηκαν υπϐψη τα μοντϋλα ςχεδιαςμοϑ και οι θεωρύεσ μϊθηςησ ςτα οπούα θα βϊδιζε το 
Π.Τ.. Καταλληλϐτερο μοντϋλο θεωρόθηκε αυτϐ του Robert Gagné, διϐτι ερχϐταν ςε 
ςυμφωνύα με τα Δ.Ε.Π.Π.. και Α.Π.. (2003) τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Καςςωτϊκησ 
& Υλουρόσ, 2013∙ Κολιϊδησ, 1996∙ Gagné, 1985). Αυτϐ ςυνδυϊςτηκε αφενϐσ με τη γνωςιακό 
θεωρύα του Piaget, που πρεςβεϑει τον εποικοδομητιςμϐ (Kalantzis & Cope, 2013∙ Jacobsen, 
Eggen and Kauchak, 2011) και αφετϋρου με τη θεωρύα του Vygotsky, που δύνει ϋμφαςη ςτην 
κοινωνικό αλληλεπύδραςη (ολομωνύδου, 2006). 

τη ςυνϋχεια, αφοϑ ορύςτηκε ωσ ομϊδα-ςτϐχοσ η Ε’ και η Σ’ τϊξη, οι οπούεσ 
περιλαμβϊνουν ϋνα πιο ευρϑ φϊςμα θεμϊτων επεξεργαςύασ, επιλϋχθηκε η θεματολογύα 
λαμβϊνοντασ υπϐψη πρώτον τα αποτελϋςματα που προϋκυψαν απϐ την αναςκϐπηςη των 
όδη παραγϐμενων Π.Τ. τησ Π.Ε., δεϑτερον τη θεματολογύα των ςχολικών εγχειριδύων τησ 
Υυςικόσ των επιλεγμϋνων τϊξεων και τρύτον τα περιβαλλοντικϊ προβλόματα, που 
λαμβϊνουν χώρα ςε τοπικό ό παγκϐςμια κλύμακα. Βϊςει αυτοϑ του τρύπτυχου, 
οδηγηθόκαμε ςτην επιλογό τησ Ενϋργειασ, η διαπραγμϊτευςη τησ οπούασ θα γινϐταν 
αναφορικϊ με την Ηλεκτρικό ενϋργεια, το Νερϐ και τα Απορρύμματα, πετυχαύνοντασ ϋτςι να 
καλϑψουμε εν μϋρει το κενϐ που υπϊρχει ςτα όδη παραγϐμενα Π.Τ. και να ςυνδϋςουμε το 
Π.Τ. τϐςο με την ϑλη του δημοτικοϑ, αφοϑ η ϋννοια μελετϊται εκτενώσ και ςτισ δϑο τϊξεισ 
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ϐςο και με την επικαιρϐτητα. ήςον αφορϊ ςτο τελευταύο, αρκεύ να αναλογιςτοϑμε πωσ η 
Ενϋργεια εύναι η γενεςιουργοϑσ αιτύα των ςϑγχρονων περιβαλλοντικών προβλημϊτων 
(ϐπωσ κλιματικό αλλαγό) και ςυνϊμα αντικεύμενο ερευνών για την εϑρεςη νϋων μορφών 
ενϋργειασ, προκειμϋνου να καλυφθοϑν οι ιλιγγιωδώσ αυξανϐμενεσ ενεργειακϋσ ανϊγκεσ τησ 
κοινωνύασ μασ. τη ςτοχοθεςύα, που αποτϋλεςε και το επϐμενο βόμα, δϐθηκε ιδιαύτερη 
ϋμφαςη, κατϊ την ταξινομύα των Bloom και Krathwohl, ςτουσ γνωςτικοϑσ, 
ςυναιςθηματικοϑσ και ψυχοκινητικοϑσ ςτϐχουσ (Ρϋλλοσ, 2007). τη διατϑπωςη τουσ 
αρωγϐσ όταν η προςϋγγιςη που προτεύνει ο Mager (Jacobsen et al., 2011).  

Με την ολοκλόρωςη του οργανογρϊμματοσ καταςκευόσ ενϐσ Π.Τ. με τισ προδιαγραφϋσ 
που τϋθηκαν, ζητοϑμενο όταν το πώσ θα εύναι δυνατό μια εποικοδομητικό ενςωμϊτωςη του 
υλικοϑ ςτη διδακτικό πρϊξη, ϐχι με την ιδιϐτητα ενϐσ πρϐςθετου «φορτύου», αλλϊ με τη 
μορφό ενϐσ παιδαγωγικοϑ εργαλεύου για εκπαιδευϐμενουσ και εκπαιδευτϋσ.. Προτϊθηκε, 
λοιπϐν, ωσ μεθοδολογικϐσ τρϐποσ, αφενϐσ η ςϑνδεςη του Π.Τ. με ςυγκεκριμϋνη διδακτϋα 
ϑλη τησ ομϊδασ-ςτϐχου (ειδικϐτερα τισ ενϐτητεσ τησ Ενϋργειασ ςτο μϊθημα τησ Υυςικόσ τησ 
Ε’ και Σ’ τϊξησ) και αφετϋρου η προςαρμογό του με τϋτοιο τρϐπο, που να δϑναται να 
χρηςιμοποιηθεύ ωσ μϋςο εμπϋδωςησ, αξιολϐγηςησ, διερεϑνηςησ και προϋκταςησ αναφορικϊ 
με την ϑλη τησ Υυςικόσ, αλλϊ και μϋςο εξϊςκηςησ για τη Γλώςςα και τα Μαθηματικϊ λϐγω 
του διαθεματικοϑ και διεπιςτημονικοϑ του χαρακτόρα.   

Σο Π.Τ. «Ο γϑροσ του πλανότη μασ ςε 10 φϑλλα εργαςύασ», αφοϑ ϋγιναν ϐλεσ οι 
προαπαιτοϑμενεσ επιλογϋσ διαρθρώθηκε, ϐπωσ προώδεϊζει και ο τύτλοσ του ςε δϋκα Υϑλλα 
Εργαςύασ (Υ.Ε.) με ςυνολικό ϋκταςη ςαρϊντα δϑο (42) ςελύδων, που αφιερώθηκαν ςτην 
Ενϋργεια (πηγϋσ και μορφϋσ ενϋργειασ, παραγωγό ενϋργειασ και τοπικϊ προβλόματα, 
εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, ενεργειακϐ αποτϑπωμα κ.ϊ.), το Νερϐ (νερϐ-ποιϐτητα ζωόσ, 
υδϊτινο αποτϑπωμα, ορθολογικό χρόςη κ.ϊ.) και τα Απορρύμματα (ταξινϐμηςη ςκουπιδιών, 
μϋγεθοσ προβλόματοσ, διαχεύριςη κ.ϊ.). Πριν τη μελϋτη του κϊθε θεματικοϑ ϊξονα δϐθηκαν 
οι ςκοπού και οι ςτϐχοι, καθώσ και προτεινϐμενα θϋματα για διερεϑνηςη, ακολοϑθηςαν οι 
δραςτηριϐτητεσ του κϊθε Υ.Ε. και ςτο τϋλοσ παρατϋθηκε πρϐςθετο βιβλιογραφικϐ υλικϐ 
προσ κϊθε ενδιαφερϐμενο, καθώσ  και η βιβλιογραφύα, που χρηςιμοποιόθηκε για τη 
δημιουργύα του υλικοϑ.  

Σα Υ.Ε. ςε γενικϋσ γραμμϋσ περιελϊμβαναν δϑο ϋωσ πϋντε δραςτηριϐτητεσ, ςτοχευμϋνεσ 
εικϐνεσ και διαγρϊμματα, παραθϋματα με πρϐςθετο ό διευκρινιςτικϐ υλικϐ, χρόςιμεσ 
ηλεκτρονικϋσ διευθϑνςεισ ςχετικϋσ με το διαπραγματευϐμενο θϋμα, κατευθυνϐμενεσ ϋρευνεσ 
ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ για να γύνουν απ’ τα παιδιϊ (ςε ατομικϐ ό ομαδικϐ επύπεδο) ό 
«ϋτοιμεσ» ϋρευνεσ που υλοποιόθηκαν απϐ αξιϐπιςτουσ φορεύσ, πολλαπλϋσ πηγϋσ (ϊρθρα απϐ 
εφημερύδεσ, ϋρευνα και ςυνεντεϑξεισ που πραγματοποιόθηκαν απ’ τη γρϊφουςα, εικϐνεσ 
κ.ϊ.), ϋξτρα προαιρετικϋσ δραςτηριϐτητεσ και αςκόςεισ γενύκευςησ. Σα κϑρια 
χαρακτηριςτικϊ των Υ.Ε. όταν η αξιοπούηςη τησ διαθεματικϐτητασ και τησ τοπικόσ γνώςησ, 
ο προςανατολιςμϐσ ςτισ αξύεσ, η καλλιϋργεια τησ κριτικόσ, δημιουργικόσ και ςυςτημικόσ 
ςκϋψησ, η ϋμφαςη ςτη ςυνεργατικϐτητα, η ςυμμετοχό ςε δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ και η 
προώθηςη τησ περιβαλλοντικόσ δρϊςησ, που αποτελοϑν και τισ προδιαγραφϋσ ενϐσ Π.Τ. Π.Ε. 
(Πολυζώη, 2014∙ Dillon, 2011∙ Παπαβαςιλεύου, 2011). Επιπλϋον, αξιοποιόθηκαν μϋθοδοι τησ 
Π.Ε., ϐπωσ η χαρτογρϊφηςη εννοιών, το debate, η επύλυςη προβλόματοσ, η ϋρευνα-δρϊςη, η 
μελϋτη πεδύου, η ςυζότηςη, η διαςαφόνιςη και ενςτϊλαξη αξιών, τα παιχνύδια κ.ϊ.. 

Τινπνίεζε 

Πριν την υλοπούηςη, το Π.Τ. δϐθηκε πιλοτικϊ ςε δϑο μερύδεσ εκπαιδευτικών των δϋκα 
ατϐμων ειδοποιϐσ διαφορϊ των οπούων όταν πωσ οι μεν εύχαν δύπλωμα ειδύκευςησ ςτην 
Π.Ε., ενώ οι δε ϐχι. Ϊτςι, η πρώτη κατηγορύα χαρακτόριςε ωσ ϊψογο το Π.Τ., ενώ η δεϑτερη 
αξιολϐγηςε κϊποιεσ εργαςύεσ ωσ δϑςκολεσ ό πολϑ εξειδικευμϋνεσ. Εν ςυνεχεύα, ακολοϑθηςε 
αναθεώρηςη του Π.Τ. και επαναξιολϐγηςη απ’ την ύδια ομϊδα, ϋτςι ώςτε το υλικϐ να πϊρει 
την τελικό του μορφό. 
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τη φϊςη τησ υλοπούηςησ η μεθοδολογύα που επιλϋχθηκε όταν η Πειραματικό Ϊρευνα με 
δϑο μετρόςεισ (προ και μετϊ) με χρόςη ομϊδασ ελϋγχου (Ανδρεαδϊκησ, 2013∙ Cohen et al., 
2011), ώςτε να απαντηθεύ το ερευνητικϐ ερώτημα που εύχε να κϊνει με το κατϊ πϐςο ϋνα 
τϋτοιου εύδουσ Π.Τ. μπορεύ να γύνει αρωγϐσ ςτην επύτευξη των ςτϐχων τησ Π.Ε. 
ςυμβϊλλοντασ θετικϊ ςτη μεταβολό των γνώςεων και των ςτϊςεων των μαθητών. 
Πειραματικό ομϊδα (Π.Ο.) αποτϋλεςε η Ε΄ τϊξη του Δημοτικοϑ ςχολεύου Μαςϊρων (Ρϐδου) 
και Ομϊδα Ελϋγχου (Ο.Ε.) η Ε΄ τϊξη του Δημοτικοϑ χολεύου Αρχαγγϋλου (Ρϐδου). υνολικϊ 
ςυμμετεύχαν πενόντα (50) μαθητϋσ και μαθότριεσ και επιδιώχθηκε βϊςει των κριτηρύων, 
που τϋθηκαν, οι δϑο ομϊδεσ να εύναι ιςοδϑναμεσ.  

υνοπτικϊ το ςτϊδιο τησ υλοπούηςησ, το οπούο διόρκηςε ςυνολικϊ ϋνα μόνα, χωρύςτηκε 
ςε τρύα μϋρη. Αρχικϊ δϐθηκε το ύδιο ερωτηματολϐγιο (pre-test) και ςτισ δϑο ομϊδεσ. Ϊπειτα, 
ακολοϑθηςε επεξεργαςύα ςτο SPSS με εφαρμογό του ςτατιςτικοϑ κριτηρύου Independent 
Samples Test προκειμϋνου να επιβεβαιωθεύ η ϑπαρξη ιςοδυναμύασ μεταξϑ των δϑο 
ερευνητικών ομϊδων (το Sig. (2-tailed) όταν 0,738, δηλαδό ϊνω του 0,5, μϋτρηςη που 
καταδεικνϑει ιςοδυναμύα). το δεϑτερο μϋροσ υλοποιόθηκε το Π.Τ. «Ο γϑροσ του πλανότη 
μασ ςε 10 φϑλλα εργαςύασ» μϐνο ςτην Π.Ο. για τρεισ εβδομϊδεσ (18/05/15-05/06/15) ςε 
ςυνολικϊ δεκαπϋντε (15) διδακτικϋσ ώρεσ. ήςον αφορϊ ςτο τελευταύο μϋροσ, με το πϋρασ 
μιασ εβδομϊδασ μετϊ την εφαρμογό του Π.Τ. δϐθηκε επαναληπτικϊ το αρχικϐ 
ερωτηματολϐγιο (post-test) και ςτισ δϑο ομϊδεσ με τη μϐνη διαφοροπούηςη πωσ ςτην Π.Ο. 
προςτϋθηκαν και πϋντε ερωτόςεισ ανοικτοϑ τϑπου αναφορικϊ με την αξιολϐγηςη του 
υλικοϑ.  

Εύναι ςημαντικϐ να αναφερθεύ πωσ η προςϋγγιςη που ακολουθόθηκε όταν η 
εποικοδομητικό μϋθοδοσ κατϊ την οπούα ο μαθητόσ οικοδομεύ -ςτην προκειμϋνη περύπτωςη 
ςε ςυνεργαςύα με την ομϊδα του- τη γνώςη (Kalantzis & Cope, 2013∙ Jacobsen et al., 2011∙ 
ολομωνύδου, 2006). Πρωταγωνιςτόσ τησ ϐλησ διαδικαςύασ όταν ο κϊθε μαθητόσ τησ τϊξησ! 
Ο ρϐλοσ τησ εκπαιδευτικοϑ όταν ςυντονιςτικϐσ, ενθαρρυντικϐσ και διευκρινιςτικϐσ. 
ημαντικό καθ’ ϐλη τη διϊρκεια υλοπούηςησ του υλικοϑ όταν η τόρηςη των δημοκρατικών 
κανϐνων, που όταν προϒπϐθεςη για την ανϊπτυξη ενϐσ υγιοϑσ διαλϐγου ςτα πλαύςια τησ 
ομϊδασ, αλλϊ και τησ τϊξησ. Λϐγω τησ φϑςησ των δραςτηριοτότων, οι οπούεσ 
επικεντρώνονταν ςτα τοπικϊ περιβαλλοντικϊ θϋματα, οι μαθητϋσ παροτρϑνθηκαν να 
ςκεφτοϑν κριτικϊ το καθετύ μϋςω τησ ενςυναύςθηςησ, τησ μελϋτησ αντικρουϐμενων πηγών 
και του διαλϐγου πϊνω ςτα κατευθυνϐμενα ερωτόματα τησ εκπαιδευτικοϑ. Σϋλοσ, δϐθηκε 
«χώροσ» και χρϐνοσ ςτο κϊθε παιδύ και την κϊθε ομϊδα για να εκφραςτεύ και να ςυμμετϋχει 
με τον τρϐπο που επιθυμοϑςε. 

Αμηνιόγεζε 

Κατϊ τη διεξαγωγό τησ παροϑςασ ϋρευνασ απαντόθηκαν μϋςα απ’ τη Βιβλιογραφικό 
Επιςκϐπηςη τα τρύα απ’ τα τϋςςερα ερωτόματα που τϋθηκαν. Ειδικϐτερα, απαντόθηκε 
πρώτον ςε ποιεσ γραμμϋσ και νϐρμεσ θα ϋπρεπε να κινηθεύ η παραγωγό ενϐσ Π.Τ. (ϋντυπησ 
μορφόσ) για μαθητϋσ δημοτικοϑ ςχηματύζοντασ ϋτςι ϋνα ϊτυπο «οδηγϐ», που περιϋχει τουσ 
ϊξονεσ (θεματολογύα, ομϊδα-ςτϐχοσ, ςτοχοθεςύα, θεωρύεσ μϊθηςησ και μοντϋλα 
ςχεδιαςμοϑ) ωσ προσ τουσ οπούουσ πρϋπει να γύνουν απ’ τον εκϊςτοτε ερευνητό οι 
κατϊλληλεσ για την περύςταςη επιλογϋσ. Δεϑτερον, απαντόθηκαν οι προδιαγραφϋσ, που θα 
πρϋπει να ϋχει ϋνα Π.Τ. τησ Π.Ε., δηλαδό διαθεματικϐτητα, προςανατολιςμϐσ ςτισ αξύεσ κ.λπ. 
(Dillon, 2011∙ Παπαβαςιλεύου, 2011∙ ΥλογαϏτη, 2003) και τρύτον αναζητόθηκε πωσ μποροϑν 
να ςυγκεραςτοϑν τα δϑο παραπϊνω ζητοϑμενα των ερωτημϊτων για μια εποικοδομητικό 
ενςωμϊτωςη τησ Ε.Α.Α. ςτη διδακτικό πρϊξη, ϐπου και προτϊθηκε η ςϑνδεςη και η 
προςαρμογό του Π.Τ. με την ϑλη των ςχολικών εγχειριδύων τησ ομϊδασ-ςτϐχου (Δ.Ε.Π.Π.. & 
Α.Π.., 2003). Αξύζει να ςημειωθεύ πωσ για ϐλα τα παραπϊνω υπϊρχει ςυνοπτικό ανϊλυςη 
ςτο κεφϊλαιο του χεδιαςμοϑ με αντύςτοιχη τεκμηρύωςη απϐ βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ 
ςτισ οπούεσ μπορεύ να ανατρϋξει ο κϊθε ενδιαφερϐμενοσ.  
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Βϊςει των προηγοϑμενων θεωρητικών ποριςμϊτων ςχεδιϊςτηκε το Π.Τ. «Ο γϑροσ του 
πλανότη μασ ςε 10 φϑλλα εργαςύασ», το οπούο θα ϋπρεπε να απαντόςει ςτο τϋταρτο 
ερώτημα, αν δηλαδό και κατϊ πϐςο όταν ικανϐ να διαφοροποιόςει τισ υπϊρχουςεσ γνώςεισ 
και ςτϊςεισ τησ Π.Ο. και επομϋνωσ να αξιολογόςει και τα πορύςματα-προτϊςεισ των ϊλλων 
ερευνητικών ερωτημϊτων. Για το ςκοπϐ αυτϐ χρηςιμοποιόθηκαν τρύα ερευνητικϊ εργαλεύα 
το ερωτηματολϐγιο, το ημερολϐγιο ϋρευνασ και οι ομαδικϋσ ςυζητόςεισ (Cohen et al., 2011). 
Σα ςτατιςτικϊ κριτόρια, που χρηςιμοποιόθηκαν όταν το Paired Samples Test και το 
Wilcoxon, απ’ τα οπούα επιβεβαιώθηκε πωσ η Π.Ο. εύχε μεγϊλη μεταβολό ωσ προσ τισ 
γνώςεισ και τισ ςτϊςεισ-απϐψεισ τησ μετϊ την εφαρμογό του υλικοϑ, αφοϑ το Sig. (2-tailed) 
όταν 0,000 (<0,05).  

Ειδικϐτερα, παρατηρόθηκε μύα αϑξηςη τησ τϊξησ του 57¿ ςτισ ερωτόςεισ γνωςτικοϑ 
περιεχομϋνου με ελϊχιςτη τιμό αϑξηςησ το 24¿ και μϋγιςτη το 96¿. Η μϋςη ςυνολικό 
ποςοςτιαύα βαθμολογύα επύδοςησ πριν την εφαρμογό του Π.Τ. ϋφτανε το 28¿, ενώ μετϊ την 
υλοπούηςό του απογειώθηκε ςτο 85¿. Αναφορικϊ με τον τομϋα των ςτϊςεων-απϐψεων, 
ενώ η μϋςη ποςοςτιαύα βαθμολογύα ςτο αρχικϐ ςτϊδιο όταν τησ τϊξησ του 53¿, ϊγγιξε μετϊ 
την εφαρμογό του Π.Τ. το 81¿, ϋχοντασ ϋτςι αϑξηςη 27¿. ε αυτόν την περύπτωςη η 
ελϊχιςτη τιμό αϑξηςησ όταν 4¿ και η μϋγιςτη 80¿, ενώ αρνητικϋσ μεταβολϋσ δεν υπόρξαν. 
Απ’ τα παραπϊνω πορύςματα προκϑπτει πωσ η μϋςη ςυνολικό πρϐοδοσ 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των δϑο μερών (γνώςεισ και ςτϊςεισ-απϐψεισ) που επιτεϑχθηκε 
με τη χρόςη του Π.Τ. ςτην Π.Ο. όταν 42¿, ϋνα ποςοςτϐ καθϐλου ευκαταφρϐνητο. Απ’ την 
ϊλλη μεριϊ η Ο.Ε. δεν ςημεύωςε κϊποια ςημαντικό διαφοροπούηςη (γνωςτικϐ μϋροσ -7,5% 
και αξιακϐ +3¿), η δε απϐκλιςη ςτισ απαντόςεισ τησ αποδύδεται ςτην τυχαύα επιλογό των 
απαντόςεων. Για λϐγουσ οικονομύασ παραθϋτουμε ϋνα απ’ τα ςαρϊντα πϋντε γραφόματα 
τησ εργαςύασ, το οπούο απεικονύζει την ανϊ ϊξονα, δηλαδό γνώςεισ (ϊ μϋροσ) και ςτϊςεισ (β’ 
μϋροσ), επύδοςη τησ Π.Ο. πριν και μετϊ την εφαρμογό του Π.Τ..  

ήςον αφορϊ ςτη γενικό εικϐνα των ποιοτικών μεταβλητών, ϐπωσ καταγρϊφηκαν ςτο 
ημερολϐγιο ϋρευνασ, τισ ομαδικϋσ ςυζητόςεισ και τισ ανοικτοϑ τϑπου ερωτόςεισ του post-
test, όταν κϊτι παραπϊνω απϐ θετικό. Οι μαθητϋσ χαρακτόριςαν το Π.Τ. ωσ ιδιαύτερα 
ενδιαφϋρον και ελκυςτικϐ τϐςο ωσ προσ τισ εικϐνεσ και τα χρώματα που εύχε, ϐςο και για τισ 
ομαδικϋσ δραςτηριϐτητεσ που περιεύχε. Ακϐμα δόλωςαν πωσ τουσ βοόθηςε να 
αναθεωρόςουν λανθαςμϋνεσ αντιλόψεισ και πωσ βρόκαν εντυπωςιακϐ το περιεχϐμενο των 
αςκόςεων, διϐτι τουσ ϋβαζαν οι τελευταύεσ ςτη διαδικαςύα να μϊθουν, αλλϊ και να 
αναζητόςουν πληροφορύεσ για θϋματα που ςχετύζονταν με την ϊμεςη καθημερινϐτητϊ τουσ 
και ϐλα αυτϊ με τον τρϐπο παιγνιώδη και ευχϊριςτο. Ϊνα μεγϊλο ποςοςτϐ των παιδιών 
(>50¿) ϋκρινε πωσ το ςυγκεκριμϋνο Π.Τ. του ϋδωςε τη δυνατϐτητα να ςκεφτεύ πϊνω ςε 
ςημαντικϊ περιβαλλοντικϊ θϋματα που αγνοοϑςε και δε θα μϊθαινε ποτϋ. την ερώτηςη τι 
θα ϊλλαζεσ ςτο Π.Τ. κανϋνασ μαθητόσ/τρια απ’ την Π.Ο. δεν ςημεύωςε κϊποιο αρνητικϐ 
ςτοιχεύο.  
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Γρϊφημα 1. Ποςοςτϊ επιτυχύασ τησ Πειραματικόσ ομϊδασ (Π.Ο.) κατϊ ϊτομο πριν και 

μετϊ την εφαρμογό του Παιδαγωγικοϑ Τλικοϑ. 

πκπεξάζκαηα 

Ορύζοντασ αρχικϊ το Π.Τ. ωσ οποιοδόποτε υλικϐ αξιοποιεύται ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα διευκολϑνοντασ και διαμορφώνοντασ ϋνα δημιουργικϐ μαθηςιακϐ περιβϊλλον 
(Καςςωτϊκησ & Υλουρόσ, 2013) και τονύζοντασ την κινητόρια δϑναμη που αςκεύ ςτο χώρο 
τησ εκπαύδευςησ επηρεϊζοντασ θετικϊ ό αρνητικϊ την ποιϐτητα και την ϋκβαςη τησ 
διδακτικόσ πρϊξησ (Λιοναρϊκησ & Παπαδημητρύου, 2002), προχωρόςαμε ςε μια 
Βιβλιογραφικό Επιςκϐπηςη πρώτοσ καρπϐσ τησ οπούασ όταν η δημιουργύα ενϐσ «οδηγοϑ», ο 
οπούοσ ϋδειξε ϋνα δρϐμο -πιθανϐν απ’ τουσ πολλοϑσ- που μπορεύ να διαβεύ κϊποιοσ 
ερευνητόσ, προκειμϋνου να ςχεδιϊςει ϋνα Παιδαγωγικϐ Τλικϐ Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ (ϋντυπησ μορφόσ) για μαθητϋσ του δημοτικοϑ ςχολεύου (Ε’ και Σ’ τϊξη). 
ηματοδϐτεσ τησ διαδρομόσ όταν οι προδιαγραφϋσ που πρϋπει να ϋχει ϋνα εκπαιδευτικϐ 
υλικϐ τησ Π.Ε. και ο τρϐποσ με τον οπούο μπορεύ να ενςωματωθεύ εποικοδομητικϊ ςτη 
διδακτικό πρϊξη, βαςιςμϋνο και προςαρμοςμϋνο ςτα Δ.Ε.Π.Π.. και Α.Π. (ΥΕΚ 303Β/13-03-
2003 και ΥΕΚ 304Β/13-03-2003) τησ ομϊδασ-ςτϐχου. 

Ακολουθώντασ τη διαδρομό που ςχεδιϊςτηκε, τησ οπούασ ςαφώσ τα βόματα (θεωρύεσ 
μϊθηςησ, μοντϋλα ςχεδιαςμοϑ θεματολογύα, ομϊδα-ςτϐχοσ, ςτοχοθεςύα) δεν εύναι τϐςο 
διακριτϊ και οριοθετημϋνα, αφοϑ υπϊρχει μεταξϑ τουσ αλληλεξϊρτηςη και 
αλληλοκαθοριςμϐσ, ςχεδιϊςτηκε το Π.Τ. «Ο γϑροσ του πλανότη μασ ςε 10 φϑλλα εργαςύασ». 
Αφοϑ εφαρμϐςτηκε πιλοτικϊ, υλοποιόθηκε ςε μαθητϋσ και μαθότριεσ (Π.Ο), ϐπου φϊνηκε, 
βϊςει των ποςοτικών μετρόςεων και των ποιοτικών μεταβλητών, να ανταποκρύνεται ςτουσ 
αρχικοϑσ ςτϐχουσ που ϋθεςε, δηλαδό να ικανοποιεύ τισ προδιαγραφϋσ ενϐσ Π.Τ. για μαθητϋσ 
δημοτικοϑ και ςυνϊμα τουσ ςτϐχουσ τησ Π.Ε., να ενώνει τισ δϑο κατευθϑνςεισ και να τισ 
εντϊςςει μϋςα ςτο όδη υφιςτϊμενο αναλυτικϐ πρϐγραμμα επιτυγχϊνοντασ τη θετικό 
διαφοροπούηςη τησ Π.Ο..  

ήπωσ διαφαύνεται απ’ τη ςυνοπτικό παρουςύαςη τησ εργαςύασ-ϋρευνασ μασ, αυτό 
προςφϋρει ςτον εκϊςτοτε ενδιαφερϐμενο μύα ολοκληρωμϋνη πρϐταςη, που ςαφώσ μπορεύ 
να ςυμπληρωθεύ και να βελτιωθεύ, για το πώσ μπορεύ να ςχεδιαςτεύ ϋνα Π.Τ.. Να ςημειωθεύ 
πωσ κϊτι αντύςτοιχο δεν υπϊρχει ςτην ελληνικό βιβλιογραφύα για Π.Τ. ϋντυπησ μορφόσ, 
γεγονϐσ που χαρακτηρύζει την πρϐταςό μασ καινοτϐμα. ήςον αφορϊ ςτισ προτεινϐμενεσ 
βελτιώςεισ που μποροϑν να λϊβουν χώρα με αναφορϊ ςτην παροϑςα εργαςύα εύναι ο 
εμπλουτιςμϐσ του Π.Τ. με επιπλϋον θϋματα τησ Π.Ε. και η αξιολϐγηςη του ϐχι μϐνο απϐ μια 
Π.Ο., αλλϊ και απϐ ϋνα επαρκϋσ δεύγμα εκπαιδευτικών. υμπληρωματικϊ, η εργαςύα δύνει το 
ϋναυςμα και ςε ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ, που διδϊςκουν ςτο χώρο τησ Εκπαύδευςησ, 
αξιοποιώντασ τη δυνατϐτητα που ϋχουν να αφουγκρϊζονται τισ ανϊγκεσ των μαθητών τουσ, 
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να παρϊγουν με μεθοδικϐ και επιςτημονικϐ τρϐπο Π.Τ., τα οπούα θα αςχολοϑνται με 
περιβαλλοντικϊ (και μη) προβλόματα τησ τοπικόσ κοινωνύασ γεφυρώνοντασ με αυτϐ τον 
τρϐπο τη θεωρύα τησ ςχολικό γνώςησ με την πρϊξη και νοηματοδοτώντασ με αυτϐν τον 
τρϐπο το ρϐλο τησ μϊθηςησ. Επεκτεύνοντασ το πεδύο των προτϊςεών μασ, θα προτεύναμε και 
πρωτοβουλύεσ με ςτϐχο τη δημιουργύα οργανωμϋνου ςυςτόματοσ καταγραφόσ και 
αξιολϐγηςησ Π.Τ., αλλϊ και προώθηςησ ϐςων κρύνονται αξιϐλογα. 
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Πεξίιεςε 

την παροϑςα εργαςύα γύνεται παρουςύαςη ενϐσ εγχειρόματοσ να ϋρθει ϋνασ 
μαθητόσ με μϋτρια νοητικό υςτϋρηςη ςε επαφό με το μϊθημα τησ ιςτορύασ μϋςω 
εναλλακτικών τρϐπων διδαςκαλύασ. Γύνεται περιγραφό τησ μεθϐδου αλλϊ και 
ποιοτικό ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων μιασ πρακτικόσ που εφαρμϐςτηκε ςε 
δημοτικϐ ςχολεύο, η οπούα αφοροϑςε ϋνα μαθητό 11 ετών τησ Δ’ τϊξησ με μϋτρια 
νοητικό υςτϋρηςη και κϊποιεσ κινητικϋσ δυςκολύεσ. Επιλϋχθηκε η μυθολογύα 
(ϑςτερα απϐ επιθυμύα του μαθητό), ενώ η ενϐτητα που χρηςιμοποιόθηκε εύναι αυτό 
του Ηρακλό απϐ το βιβλύο τησ Γ’ Δημοτικοϑ. Η αφόγηςη, ο Η/Τ και η αιςθητικό 
αγωγό ϋπαιξαν πρωτεϑοντα ρϐλο ςτην προςπϊθεια αυτό, τϐςο ςτη διδαςκαλύα ϐςο 
και ςτην εκτϋλεςη δραςτηριοτότων, ενιςχϑοντασ την αντύληψη και τη μνόμη του 
μαθητό, καθώσ και την αυτοπεπούθηςη του. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: βαθμιαύα, πολυαιςθητηριακό, προςϋγγιςη, νοητικό, υςτϋρηςη 

Δηζαγσγή  

Η παροϑςα εργαςύα διαπραγματεϑεται την αρχό τησ βαθμιαύασ προςϋγγιςησ τησ 
διδαςκαλύασ, τη μϋθοδο δηλαδό των μικρών βημϊτων (αλβαρϊσ, 2013), η οπούα ϋχει ωσ 
βϊςη τη ςυνεχό επανϊληψη, ανατροφοδϐτηςη και ενύςχυςη του μαθητό. Η μϋθοδοσ αυτό 
ςϑμφωνα με τη διεθνό βιβλιογραφύα θεωρεύται δϐκιμη για τουσ μαθητϋσ με ελαφριϊ ό 
μϋτρια νοητικό υςτϋρηςη (Dube, & McIlvane, 2006) και τη θϋςη αυτό υποςτηρύζει και το 
Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα του Τπουργεύου Παιδεύασ. Εξύςου ςημαντικό θεωρεύται και η χρόςη 
τησ πολυαιςθητηριακόσ προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ για τουσ μαθητϋσ αυτοϑσ (Thorpe & 
Borden, 1985). Οι μϋθοδοι αυτϋσ δε ςχετύζονται με κϊποιο ςυγκεκριμϋνο γνωςτικϐ 
αντικεύμενο, αλλϊ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν απϐ τον εκπαιδευτικϐ ςε μια ευρϑτητα 
γνωςτικών αντικειμϋνων ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ και τα ενδιαφϋροντα του εκϊςτοτε 
μαθητό. 

τϐχοσ τησ εργαςύασ αυτόσ εύναι να διαπιςτωθεύ αν και κατϊ πϐςο η αρχό αυτό τησ 
βαθμιαύασ προςϋγγιςησ μπορεύ να λειτουργόςει εποικοδομητικϊ και να ϋχει θετικϊ 
αποτελϋςματα ςτη μϊθηςη και την εμπλοκό ενϐσ παιδιοϑ με μϋτρια νοητικό υςτϋρηςη ςτο 
μϊθημα τησ ιςτορύασ με τη χρόςη παρϊλληλα πολυαιςθητηριακοϑ υλικοϑ αλλϊ και την 
αξιοπούηςη τησ αιςθητικό αγωγόσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα ϋγινε προςπϊθεια να διαπιςτωθεύ 
κατϊ πϐςο και με ποιουσ τρϐπουσ τα «εργαλεύα» αυτϊ μποροϑν να λειτουργόςουν θετικϊ ωσ 
προσ την ενύςχυςη (α) τησ αντύληψησ και τησ μνόμησ ενϐσ μαθητό με μϋτρια νοητικό 
υςτϋρηςη, και (β) τησ αυτοπεπούθηςησ και τησ αυτοεκτύμηςησ του. Σην αφορμό για το 
ςχϋδιο διδαςκαλύασ που θα περιγραφεύ παρακϊτω ϋδωςε η ϋντονη επιθυμύα ενϐσ τϋτοιου 
μαθητό τησ Δ’ τϊξησ του Δημοτικοϑ να ϋρθει ςε επαφό με τη μυθολογύα αναφϋροντασ 
ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα, ϐπωσ τον Ηρακλό, τον Οδυςςϋα και τουσ Αργοναϑτεσ. 
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Θεσξεηηθφ ππφβαζξν 

Ο ρυθμϐσ μϊθηςησ των παιδιών με μϋτρια ό ελαφριϊ νοητικό υςτϋρηςη εύναι βραδϑτεροσ 
ςε ςχϋςη με τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ (Foreman, 2009). υγκεκριμϋνα παρουςιϊζουν 
μειωμϋνη προςοχό και ςυγκϋντρωςη ςυγκριτικϊ με τα παιδιϊ τησ ηλικύασ τουσ, ενώ 
ϋρχονται αντιμϋτωπα με δυςκολύεσ ςτο ςυνδυαςμϐ, τη μεταφορϊ και τη γενύκευςη τησ 
γνώςησ, με προβλόματα αντύληψησ, μνόμησ, λϐγου, ομιλύασ και περιοριςμϋνεσ κοινωνικϋσ 
δεξιϐτητεσ (ΤΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004). Παρουςιϊζουν ςημαντικό καθυςτϋρηςη ςτη γλωςςικό τουσ 
ανϊπτυξη γεγονϐσ που δημιουργεύ αιςθητϋσ δυςκολύεσ ςτισ επικοινωνιακϋσ τουσ δεξιϐτητεσ 
(ομιλύα, γραφό, ακρϐαςη, ανϊγνωςη) (Koritnik & Metka Kordigel Aberšek, 2014).  

Σα παιδιϊ αυτϊ, ϐπωσ ϐλα τα παιδιϊ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, ϋχουν ανϊγκη απϐ 
μύα δομημϋνη διδαςκαλύα, η οπούα οργανώνεται και «προχωρϊ» με μικρϊ και αργϊ 
βόματα και η οπούα παρϋχει ςτο μαθητό αυξημϋνο χρϐνο για την εκτϋλεςη των εργαςιών 
(αλβαρϊσ, 2005; 2013). Ο μαθητόσ δεν ειςϊγεται ςτο επϐμενο βόμα αν πρώτα δεν ϋχει 
κατακτόςει το προηγοϑμενο  (Reynolds, Zupanick & Dombeck, 2013). Κϊθε επϐμενο τϋτοιο 
βόμα εξαρτϊται και εμπεριϋχει το προηγοϑμενο. Αυτϐ ςημαύνει πωσ καθώσ προχωροϑμε απϐ 
το ϋνα βόμα ςτο ϊλλο υπϊρχει ςυνεχόσ ανατροφοδϐτηςη, επανϊληψη, αξιολϐγηςη αλλϊ 
και ενύςχυςη του μαθητό (αλβαρϊσ, 2013). Η ακουςτικό ανατροφοδϐτηςη ςυμβϊλλει ςτο 
να ϋχουν οι μαθητϋσ εςτιαςμϋνη την προςοχό τουσ, ςτο να ακολουθοϑν το ρυθμϐ και να 
κατανοοϑν την αλληλουχύα τησ διδαςκαλύασ (Martin, 2009). Η τεχνικό τησ επανϊληψησ απϐ 
τη μεριϊ τησ βοηθϊ τα παιδιϊ με νοητικό υςτϋρηςη να αναπτϑξουν και να διατηρόςουν 
βαςικϋσ δεξιϐτητεσ και γνώςεισ (ΤΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004; ταςινϐσ, 2013) προςφϋροντασ 
ικανοπούηςη και αυτοπεπούθηςη ςτουσ μαθητϋσ (ΤΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004), ενώ με τη ςυνεχό 
αξιολϐγηςη τησ πορεύασ του μαθητό επιτυγχϊνεται ο διαρκόσ ϋλεγχοσ, ο εξορθολογιςμϐσ και 
η βελτιςτοπούηςη τησ διδαςκαλύασ (αλβαρϊσ, 2013) βοηθώντασ ςτην τροποπούηςη των 
διδακτικών μεθϐδων ώςτε να ανταποκρύνεται η διδαςκαλύα ςτισ ανϊγκεσ του 
ςυγκεκριμϋνου μαθητό (ταςινϐσ, 2013). Σϋλοσ, η παροχό κινότρων και η ςυνεχόσ 
επιβρϊβευςη του παιδιοϑ με νοητικό υςτϋρηςη προτεύνεται ωσ αποτελεςματικό πρακτικό 
κατϊ τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ (ΤΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004; αλβαρϊσ, 2013; ταςινϐσ 2013). 

Η πολυαιςθητηριακό προςϋγγιςη τησ διδαςκαλύασ (βλϋπω / διαβϊζω, ακοϑω / μιλώ, 
πιϊνω / καταςκευϊζω / υποδϑομαι ρϐλουσ / γρϊφω) θεωρεύται ωσ μύα απϐ τισ πιο 
ςημαντικϋσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ για τα παιδιϊ με νοητικό υςτϋρηςη (ΤΠΕΠΘ-ΠΙ, 2004; 
αλβαρϊσ, 2013; ταςινϐσ 2013), καθώσ υποςτηρύζει τη μϊθηςη και τη διαφοροπούηςη τησ 
διδαςκαλύασ λαμβϊνοντασ υπϐψη τον οπτικϐ, τον ακουςτικϐ και τον κιναιςθητικϐ τϑπο 
δεκτικϐτητασ του κϊθε μαθητό. Σο υλικϐ που υποςτηρύζει μια τϋτοια προςϋγγιςη βοηθϊ 
τουσ μαθητϋσ με νοητικό υςτϋρηςη να κατανοόςουν το περιεχϐμενο τησ διδαςκαλύασ 
κινητοποιώντασ παρϊλληλα το ενδιαφϋρον τουσ και διατηρώντασ την προςοχό τουσ 
(Αντωνοποϑλου, 2013). «ή,τι γύνεται αντιληπτϐ με περιςςϐτερεσ απϐ μύα αιςθόςεισ 
εμπεδώνεται καλϑτερα» (Anstotr, οπ. αναφ. ςτο αλβαρϊσ, 2005, ςελ.6). Ο Η/Τ και οι Νϋεσ 
Σεχνολογύεσ γενικϐτερα προςφϋρουν ϊμεςεσ αιςθητηριακϋσ εμπειρύεσ ςτουσ μαθητϋσ με 
νοητικό υςτϋρηςη μειώνοντασ τη διϊςπαςη προςοχόσ και ενιςχϑοντασ την υπομονό και την 
επιμονό τουσ ςτη μϊθηςη (Hasselbring & Williams Glaser, 2000) 

Η αιςθητικό αγωγό απϐ την πλευρϊ τησ ςυνδυϊζει το παιχνύδι και τη μϊθηςη μϋςα απϐ 
διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ και προςφϋρει ςτα παιδιϊ με νοητικό υςτϋρηςη πρϐςθετεσ 
ευκαιρύεσ για μϊθηςη μϋςα απϐ την εναςχϐληςη με τα εικαςτικϊ, το θϋατρο και τη μουςικό 
(Silver, 1989). Η τϋχνη προςφϋροντασ μύα ποικιλύα αιςθητηριακών εμπειριών ςυμβϊλλει 
ςτην καλλιϋργεια τησ οπτικόσ τουσ αντύληψησ, τησ καλαιςθηςύασ, τησ δημιουργικόσ τουσ 
ϋκφραςησ, τησ φανταςύασ, καθώσ και τησ αδρόσ και λεπτόσ κινητικϐτητασ τουσ. 

Μεζνδνινγία 

την παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζεται η περύπτωςη ενϐσ μαθητό 11 ετών τησ Δ’ τϊξησ 
του Δημοτικοϑ ςχολεύου, ο οπούοσ ϋχει λϊβει τη διϊγνωςη τησ μϋτριασ νοητικόσ υςτϋρηςησ, 
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ενώ αντιμετωπύζει και κϊποιεσ ελαφριϋσ κινητικϋσ δυςκολύεσ. Ο μαθητόσ αυτϐσ ϋχει 
επαναλϊβει την τϊξη των μεγϊλων νηπύων για μύα φορϊ, ενώ τα τελευταύα δϑο χρϐνια η 
φούτηςό του ςτο ςχολεύο ςυνοδεϑεται με την παρουςύα παρϊλληλησ ςτόριξησ. Δεν 
ακολουθεύ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα ςτο οπούο βαςύζεται η διδαςκαλύα τησ υπϐλοιπησ τϊξησ, 
καθώσ το γνωςτικϐ του επύπεδο βρύςκεται πολϑ χαμηλϊ ςε ςχϋςη με αυτϐ των ςυμμαθητών 
του αντιμετωπύζοντασ προβλόματα αντύληψησ και μνόμησ. Σην περύοδο που υλοποιεύται η 
ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη ο μαθητόσ αυτϐσ μϐλισ εύχε ξεκινόςει την εκμϊθηςη των 
γραμμϊτων τησ αλφαβότου με τη διδαςκαλύα του να δύνει ϋμφαςη κυρύωσ ςτο μϊθημα τησ 
Γλώςςασ (ϊλλοτε εντϐσ τησ τϊξησ και ϊλλοτε εκτϐσ). Ψςτϐςο, ςυμμετεύχε ςτα μαθόματα τησ 
γυμναςτικόσ, τησ μουςικόσ, των εικαςτικών και τησ πληροφορικόσ μαζύ με τουσ ςυμμαθητϋσ 
τουσ. Βαςικό δυςκολύα αποτελοϑςε η αδυναμύα ςτη ςυγκϋντρωςη τησ προςοχόσ του για 
αρκετό ώρα ςτο μϊθημα.  

ήπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, ςτα πλαύςια τησ παροϑςασ εργαςύασ παρουςιϊζεται η 
προςϋγγιςη τησ ενϐτητασ των ϊθλων του Ηρακλό απϐ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα και το 
βιβλύο τησ Γ’ τϊξησ του Δημοτικοϑ. Η επιλογό τησ ενϐτητασ ϋγινε ϑςτερα απϐ επιθυμύα του 
μαθητό. Για τη διδαςκαλύα τησ ενϐτητασ πϋρα απϐ το ςχολικϐ εγχειρύδιο χρηςιμοποιόθηκε 
απϐ τη ςειρϊ βιβλύων «Μυθολογύα» τησ οφύασ Ζαραμποϑκα, το βιβλύο με τύτλο «Οι ϊθλοι 
του Ηρακλό», το οπούο ϋχει πλοϑςια εικονογρϊφηςη και θα βοηθοϑςε τη μνόμη του μαθητό, 
ο οπούοσ δεν όξερε ανϊγνωςη. Παρϊλληλα με τα βιβλύα χρηςιμοποιόθηκε οπτικο-ακουςτικϐ 
υλικϐ, ο Η/Τ κι ϊλλου εύδουσ υλικϊ (μαρκαδϐροι, ξυλομπογιϋσ, μολϑβια, ψαλύδια, κϐλλεσ, 
χαρτϐνια, εφημερύδεσ, οδοντογλυφύδεσ κ.α.) για εικαςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ και καταςκευϋσ, 
για την υποςτόριξη τησ διδαςκαλύασ και για την αξιοπούηςη ϐλων των δεξιοτότων του 
μαθητό – οπτικών, ακουςτικών, κιναιςθητικών. Η διδαςκαλύα διεξαγϐταν ϊλλοτε εκτϐσ τησ 
τϊξησ και ϊλλοτε εντϐσ, ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ και  τη φϑςη των δραςτηριοτότων που 
εύχαν ςχεδιαςτεύ. 

Η ενϐτητα των ϊθλων του Ηρακλό χωρύςτηκε ςτισ εξόσ επιμϋρουσ ενϐτητεσ με βϊςη το 
βιβλύο τησ  οφύασ Ζαραμποϑκα: 1) Η γϋννηςη του Ηρακλό και τα φύδια τησ θεϊσ Ϋρασ, 2) 
Σο λιοντϊρι τησ Νεμϋασ, 3) Η Λερναύα ίδρα, 4) Σο ελϊφι με τα χρυςϊ κϋρατα, 5) Σο 
αγριογοϑρουνο, 6) Σα βϐδια του Γηρυϐνη και το καρϊβι του Ϋλιου, 7) Η ζώνη τησ Αμαζϐνασ, 
8) Ο ταϑροσ, 9) Σα ανθρωποφϊγα ϊλογα, 10) Οι ςτϊβλοι του Αυγεύα, 11) Οι τυμφαλύδεσ 
ϐρνιθεσ, 12) Σα χρυςϊ μόλα των Εςπερύδων, 13) Ο Κϋρβεροσ. Η ςυνολικό διδαςκαλύα τησ 
ενϐτητασ διόρκηςε περύπου ενϊμιςη μόνα και διεξαγϐταν ςε διδακτικϋσ ώρεσ που 
διεξϊγονταν τα μαθόματα τησ ιςτορύασ, των θρηςκευτικών ό των ξϋνων γλωςςών για την 
υπϐλοιπη τϊξη, ςτα οπούα ο μαθητόσ δε ςυμμετεύχε. Με βϊςη τισ ανϊγκεσ, τισ ικανϐτητεσ και 
τα ενδιαφϋροντα του μαθητό διαμορφώθηκε ϋνα εξατομικευμϋνο πρϐγραμμα διδαςκαλύασ.  

ϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ βαθμιαύασ προςϋγγιςησ, η διδαςκαλύα οργανώθηκε με μικρϊ 
και αργϊ βόματα παρϋχοντασ αρκετϐ χρϐνο για δραςτηριϐτητεσ, προκειμϋνου να 
εξαςφαλιςτεύ η κατανϐηςη και εμπϋδωςη του περιεχομϋνου του κϊθε μαθόματοσ. Η 
καθοδόγηςη, η ανατροφοδϐτηςη και η ενύςχυςη του μαθητό ακολουθοϑςαν τη διδαςκαλύα 
καθ’ ϐλη τη διϊρκεια. Ενιςχυτικϊ ςτη μϋθοδο αυτό και ςτα πλαύςια μιασ πολυαιςθητηριακόσ 
προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ γινϐταν χρόςη οπτικοϑ και ακουςτικοϑ υλικοϑ, καθώσ και η 
εμπλοκό τησ αιςθητικόσ αγωγόσ μϋςα απϐ μια ποικιλύα δραςτηριοτότων. 

Αρχικϊ, πριν την ϋναρξη τησ διδαςκαλύασ των υποενοτότων ϋγινε ϋνα ξεφϑλλιςμα του 
βιβλύου τησ οφύασ Ζαραμποϑκα και μύα ςϑντομη ςυζότηςη –  ειςαγωγό ςτο θϋμα: ποιοσ 
όταν ο Ηρακλόσ, για τη μεγϊλη δϑναμό του και για τα κατορθώματα του. Η διϊρκεια 
διδαςκαλύασ κϊθε υποενϐτητασ κυμαινϐταν μεταξϑ των 3 – 4 διδακτικών ωρών και 
ακολουθοϑςε μια ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ βημϊτων.  

Η διδαςκαλύα ξεκινοϑςε πϊντα με αφόγηςη παρϊλληλα με την παρουςύαςη των 
εικϐνων των βιβλύων. Η αφόγηςη γινϐταν πϊντα αργϊ και καθαρϊ, με παραςτατικϐ τϐνο 
ςτη φωνό, χρόςη διαλϐγων ϐπου αυτϐ όταν εφικτϐ και πϊντα με χρόςη ςϑντομων και 
απλών προτϊςεων. Σο περιεχϐμενο τησ κϊθε υποενϐτητασ επαναλαμβανϐταν τουλϊχιςτον 
τρεισ φορϋσ. τη ςυνϋχεια ακολουθοϑςαν επαναλόψεισ, ϐμωσ τη φορϊ αυτό με ενδιϊμεςεσ 
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παϑςεισ για ερωτόςεισ και προσ το μαθητό, ϐπωσ για παρϊδειγμα: «Σι απϊντηςε ο Ηρακλόσ 
τϐτε;», «Ποιον ςυνϊντηςε εκεύ;», «Σι ςυνϋβη μετϊ;», «Κατϊφερε τελικϊ ο Ηρακλόσ να νικόςει 
το λιοντϊρι τησ Νεμϋασ;». ήλεσ αυτϋσ οι ερωτόςεισ χρηςιμοποιοϑνταν για καθοδόγηςη, 
ανατροφοδϐτηςη και ενύςχυςη τησ αντύληψησ και τησ μνόμησ του μαθητό και πϊντα ςε 
ςυνδυαςμϐ με τισ εικϐνεσ των βιβλύων.  

Σην αφόγηςη ακολουθοϑςε ςχεδϐν πϊντα η προβολό ςτον Η/Τ μύασ ταινύασ κινοϑμενων 
ςχεδύων μικροϑ μόκουσ για τη ςυγκεκριμϋνη υποενϐτητα. Αυτϐ αποτελοϑςε μια 
ανταπϐκριςη ςτο εκδηλωμϋνο ενδιαφϋρον του μαθητό για τϋτοιου εύδουσ προβολϋσ (για το 
ςκοπϐ αυτϐ εύχαν επιλεγεύ ςυγκεκριμϋνεσ ιςτοςελύδεσ που εύναι διαθϋςιμεσ ςτο Παρϊρτημα 
ςτο τϋλοσ τησ εργαςύασ).  

Σην προβολό διαδϋχονταν οι δραςτηριϐτητεσ οι οπούεσ περιελϊμβαναν μύα ποικιλύα 
ςχεδύων, ζωγραφιών, φωτοτυπιών, καταςκευών, κολλϊζ και ενύοτε μικροϑσ θεατρικοϑσ 
διαλϐγουσ για εμπϋδωςη του μαθόματοσ.  

Κϊθε φορϊ που ξεκινοϑςε η διδαςκαλύα τησ επϐμενησ υποενϐτητασ επαναλαμβανϐταν με 
αφόγηςη το περιεχϐμενο και των προηγοϑμενων υποενοτότων πϊντα ϋχοντασ μπροςτϊ τισ 
εικϐνεσ του βιβλύου. υνόθωσ ο μαθητόσ υποκινοϑνταν να κϊνει ο ύδιοσ την «αφόγηςη των 
προηγοϑμενων υποενοτότων» παρακινοϑμενοσ μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνα ερωτόματα. Για 
παρϊδειγμα: «Για να θυμηθοϑμε τι μϊθαμε ωσ τώρα..κούτα την εικϐνα αυτό..θυμϊςαι τι 
ςυνϋβη εδώ να μου πεισ;», «Κούτα εδώ..θυμϊςαι ποιοσ εύναι αυτϐσ εδώ; Σι εύπε ςτον 
Ηρακλό;». Ϊτςι, ςτην ουςύα, γινϐταν προςπϊθεια κϊθε βόμα να περιλαμβϊνει και ϐλα τα 
προηγοϑμενα – ςυνεχόσ επανϊληψη και ανατροφοδϐτηςη – ςϑμφωνα με τισ επιταγϋσ τησ 
βαθμιαύασ προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ. Σισ απαντόςεισ του μαθητό ςυνϐδευε η ϊμεςη 
λεκτικό επιβρϊβευςη ϐταν απαντοϑςε ςωςτϊ και η ϊμεςη ενύςχυςη και παρϐτρυνςη ϐταν 
δυςκολευϐταν προκειμϋνου να βοηθηθεύ ςτο να επαναφϋρει το περιεχϐμενο ςτη μνόμη του. 

Απνηειέζκαηα 

Σα αποτελϋςματα αυτόσ τησ βαθμιαύασ προςϋγγιςησ του μαθόματοσ τησ ιςτορύασ όταν 
εμφανό απϐ τα πρώτα κιϐλασ μαθόματα, τϐςο ςτο γνωςτικϐ ϐςο και ςτο ςυναιςθηματικϐ 
κομμϊτι του μαθητό. τα πρώτα μαθόματα που διεξόχθηςαν όταν προφανϋσ αλλϊ και 
αναμενϐμενο πωσ το παιδύ δυςκολευϐταν να ςυγκρατόςει ςτη μνόμη του πληροφορύεσ, 
παρϐτι φαινϐταν πωσ με τη βοόθεια του πολυαιςθητηριακοϑ υλικοϑ αντιλαμβανϐταν το 
περιεχϐμενο του μαθόματοσ. τισ πρώτεσ επαναλόψεισ αδυνατοϑςε να θυμηθεύ και να 
εξηγόςει ακϐμη και βλϋποντασ την εικϐνα τι ςυνϋβη και που αναφϋρεται αυτό. ταδιακϊ 
ϐμωσ μϋςα απϐ τισ πολλϋσ επαναλόψεισ και τη ςυνεχό καθοδόγηςη και ανατροφοδϐτηςη 
που παρεχϐταν απϐ την εκπαιδευτικϐ με διαρκεύσ ερωτόςεισ ϊρχιςε μια προοδευτικό 
αποθόκευςη πληροφοριών ςτη βραχϑχρονη μνόμη του, κϊτι που αποτελοϑςε ϋναν ςτϐχο 
ςτα αρχικϊ ςτϊδια. Απαντοϑςε ςτα ερωτόματα και διηγοϑνταν την ιςτορύα και μϊλιςτα με 
τον ύδιο παραςτατικϐ τρϐπο που του εύχε διηγηθεύ η εκπαιδευτικϐσ. Μιμοϑνταν τον τϐνο τησ 
φωνόσ αλλϊ και τισ κινόςεισ τησ την ώρα που αφηγοϑνταν την ιςτορύα. ίςτερα απϐ κϊποιεσ 
επαναλόψεισ ξεφϑλλιζε μϐνοσ του το βιβλύο και βλϋποντασ κϊθε εικϐνα διηγοϑνταν μϐνοσ 
την ιςτορύα. Σο γεγονϐσ μϊλιςτα ϐτι ο μαθητόσ ϊρχιςε να εκφρϊζει την ϋντονη επιθυμύα του 
για το πϐτε θα κϊνει ξανϊ ιςτορύα ό για το πϐτε θα ξεκινόςει το μϊθημα, καθώσ και το 
ςυνεχϋσ ενδιαφϋρον του για το τι θα μϊθει ςτην επϐμενη ενϐτητα και τι «εργαςύεσ» θα ϋχει 
να κϊνει, αποτελοϑν μια ϋνδειξη, πωσ η ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη λειτοϑργηςε θετικϊ ϐχι 
μϐνο ςτο γνωςτικϐ αλλϊ και ςτο ςυναιςθηματικϐ κομμϊτι του μαθητό ενιςχϑοντασ την 
αυτοπεπούθηςη και την αυτοεκτύμηςό του. 

Οι δραςτηριϐτητεσ που υλοποιόθηκαν ςτισ διϊφορεσ υποενϐτητεσ παρουςιϊζουν ϋνα 
μεγϊλο εϑροσ ωσ προσ την ποικιλύα τουσ ενταγμϋνεσ ϐμωσ κυρύωσ ςτη ςφαύρα τησ 
αιςθητικόσ αγωγόσ. Ϊτςι ςτισ δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονταν ζωγραφιϋσ, κολλϊζ, 
καταςκευϋσ και ςϑντομοι θεατρικού διϊλογοι εμπνευςμϋνοι απϐ το ςυγκεκριμϋνο κϊθε φορϊ 
μϑθο.  
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Παρακϊτω παρατύθενται κϊποια δεύγματα εργαςιών που διεξόχθηςαν, κϊποιεσ 
ζωγραφιϋσ και κολλϊζ, που ϋκανε ο μαθητόσ ςτισ διϊφορεσ υποενϐτητεσ που διδϊχθηκαν.  

Εικϐνα 1: Σα φύδια τησ θεϊσ Ϋρασ 

 

 

Εικϐνα 2: Η Λερναύα ίδρα 

 

Εικϐνα 3: Σα ανθρωποφϊγα ϊλογα 

 

Εικϐνα 4: Οι τυμφαλύδεσ ήρνιθεσ 
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Εικϐνα 5: Ο κόποσ των Εςπερύδων 

 

Εικϐνα 6: Ο Κϋρβεροσ 

 

ήλεσ οι εργαςύεσ του μαθητό ςυλλϋχθηκαν ϐταν ολοκληρώθηκε η διδαςκαλύα τησ 
ενϐτητασ και δϋθηκαν ςε ϋνα βιβλύο, το οπούο κρϊτηςε ο ύδιοσ ο μαθητόσ. Αρχικϊ ςτο βιβλύο 
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παρουςιϊζονταν οι εικϐνεσ του βιβλύου τησ οφύασ Ζαραμποϑκα, οι οπούεσ εύχαν αντιγραφεύ 
– ςχεδιαςτεύ και χρωματιςτεύ απϐ την εκπαιδευτικϐ και οι οπούεσ αποτϋλεςαν το αρχικϐ 
ςημεύο αναφορϊσ για την ενεργοπούηςη και την ενύςχυςη τησ αντύληψησ και τησ μνόμησ του 
μαθητό (τα αντύγραφα αυτϊ παρουςιϊζονται ςτο Παρϊρτημα τησ παροϑςασ εργαςύασ). τη 
ςυνϋχεια προςτϋθηκαν – με τη ςειρϊ που διδϊχθηκαν οι υποενϐτητεσ – οι εργαςύεσ του 
μαθητό.  

Μετϊ την ολοκλόρωςη των υποενοτότων και την «ϋκδοςη» του βιβλύου, ακολοϑθηςε η 
καταςκευό του χρυςοϑ καραβιοϑ του Ϋλιου με χρυςϐ χαρτϐνι, οδοντογλυφύδεσ, 
μαρκαδϐρουσ, κϐλλεσ, ςυρραπτικϊ, ψαλύδια κ.α., το οπούο πόρε ο Ηρακλόσ απειλώντασ τον 
Ϋλιο, για να κλϋψει τα βϐδια του Γηρυϐνη.  

Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζουν κϊποιοι ςϑντομοι θεατρικού διϊλογοι που 
δημιουργόθηκαν ωσ προώϐν τησ ςυνεργαςύασ μαθητό και εκπαιδευτικοϑ ςτισ περιπτώςεισ 
ϐπου η παρϋμβαςη υλοποιοϑνταν ϋξω απϐ το περιβϊλλον τησ τϊξησ. Η ςυμβολό αυτών των 
διαλϐγων όταν διπλό. Απϐ τη μια προςϋδιδαν μύα εϑθυμη νϐτα ςτο μϊθημα ενώ απϐ την 
ϊλλη ςυνϋβαλαν ςτην ενύςχυςη τησ αντύληψησ του περιεχομϋνου του εκϊςτοτε μαθόματοσ. 
Δυο τϋτοια παραδεύγματα διαλϐγων ακολουθοϑν αμϋςωσ: 

 
 
 
 
 
 

κηνό 1η : Ο Ηρακλόσ παύρνει το καρϊβι του Ϋλιου 
ΗΡΑΚΛΗ (μαθητόσ): (τϋκεται ςτην ϊκρη τησ θϊλαςςασ) Πω Πω! Σι θα κϊνω τώρα; Πρϋπει 
να βρω ϋναν τρϐπο να περϊςω απϋναντι να κλϋψω τα βϐδια. (Κϊνει ϐτι ςκϋφτεται) Σο 
βρόκα! Θα πϊρω το χρυςϐ καρϊβι του Ϋλιου. (ημαδεϑει τον Ϋλιο με το φανταςτικϐ του 
τϐξο) Ϋλιε, Ϋλιε! Δώςε μου το καρϊβι ςου τώρα αλλιώσ θα ρύξω το βϋλοσ! 
ΗΛΙΟ (εκπαιδευτικϐσ): Μη! Μη! ε παρακαλώ! Να, πϊρε το καρϊβι μου να πασ ϐπου θεσ! 

κηνό 2η: Ο Ηρακλόσ ξεγελϊει τον Ωτλαντα 
ΗΡΑΚΛΗ (μαθητόσ): Ωτλαντα, θϋλεισ να κρατόςω λύγο εγώ τον Ουρανϐ ςτην πλϊτη μου 
για να ξεκουραςτεύσ; 
ΑΣΛΑΝΣΑ (εκπαιδευτικϐσ): Ναι ναι, φυςικϊ! Να ξεκουραςτώ λιγϊκι κι εγώ! Να! Κρϊτα 
τον! 
ΗΡΑΚΛΗ (μαθητόσ): Ψραύα, πόγαινε τώρα να κϊνεισ μύα βϐλτα ςτον κόπο την Ϋρασ και 
κϐψε και τρύα χρυςϊ μόλα για να μου τα φϋρεισ!  
ΑΣΛΑΝΣΑ (εκπαιδευτικϐσ): Πηγαύνω αμϋςωσ! Περύμενε! 
(Ο Ωτλαντασ επιςτρϋφει με τα χρυςϊ μόλα ςτα χϋρια) 
ΑΣΛΑΝΣΑ (εκπαιδευτικϐσ): Σελικϊ λϋω να πϊω να δώςω εγώ τα χρυςϊ μόλα ςε αυτϐν που 
τα ζότηςε. Εςϑ Ηρακλό κϊθιςε εδώ να κρατϊσ τον Ουρανϐ! Εγώ κουρϊςτηκα πϊρα πολϑ! 
ΗΡΑΚΛΗ (μαθητόσ): (Κϊνει ϐτι ςκϋφτεται πονηρϊ) Ναι ναι, φυςικϊ, να πασ! Μϐνο κρϊτηςε 
ςε παρακαλώ λιγϊκι τον Ουρανϐ να βϊλω κι ϋνα μαξιλϊρι ςτην πλϊτη μου! 
ΑΣΛΑΝΣΑ (εκπαιδευτικϐσ): Εντϊξει! Θα αφόςω για λύγο κϊτω τα μόλα για να ςε βοηθόςω! 
(Αφόνει κϊτω τα χρυςϊ μόλα και πιϊνει τον Ουρανϐ) 
(Ο Ηρακλόσ αρπϊζει τα μόλα κι αρχύζει να τρϋχει) 
ΗΡΑΚΛΗ (μαθητόσ): ε ξεγϋλαςα! Ωντε γεια! Φα χα χα! (Γελϊει) 

Αξύζει ςτο ςημεύο αυτϐ να αναφερθεύ το γεγονϐσ ϐτι ϐλεσ οι παραπϊνω δραςτηριϐτητεσ 
ςυνϋβαλαν ςτο να μειωθεύ η διϊςπαςη τησ προςοχόσ του μαθητό και κρϊτηςαν εςτιαςμϋνο 
το ενδιαφϋρον του ςτο μϊθημα την ώρα τησ διδαςκαλύασ. Μειώθηκε η τϊςη που εύχε να 
αφαιρεύται απϐ το μϊθημα ϐταν κϊτι δεν τον ενδιϋφερε και βαριϐταν, προφανώσ επειδό το 
ςυγκεκριμϋνο μϊθημα παρακινοϑςε το ενδιαφϋρον και την περιϋργεια του. 
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Ϊνα μόνα μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ τησ ςυγκεκριμϋνησ ενϐτητασ ζητόθηκε 
απϐ το μαθητό να φϋρει ξανϊ το βιβλύο που εύχε δημιουργηθεύ ςτην τϊξη, ώςτε να 
διαπιςτωθεύ αν και πϐςεσ απϐ τισ πληροφορύεσ του περιεχομϋνου τησ ενϐτητασ διατηρεύ 
ακϐμη ςτη μνόμη του. Ο μαθητόσ κοιτώντασ τισ εικϐνεσ που εύχε ζωγραφύςει ο 
εκπαιδευτικϐσ αλλϊ και τισ εργαςύεσ του θυμϐταν να περιγρϊψει τα περιςςϐτερα απϐ τα 
γεγονϐτα, ςύγουρα ϐχι με την ύδια ευκολύα κι ϐχι με ϐλεσ τισ λεπτομϋρειεσ. Κυρύωσ, φαύνεται 
να εύχε ςυγκρατόςει ςτη μνόμη του εκεύνουσ τουσ ϊθλουσ που εύχαν παρακινόςει 
περιςςϐτερο το ενδιαφϋρον του. 

πκπεξάζκαηα 

την εργαςύα αυτό ϋγινε περιγραφό τησ εφαρμογόσ τησ βαθμιαύασ προςϋγγιςησ τησ 
διδαςκαλύασ του μαθόματοσ τησ ιςτορύασ ςε ςυνδυαςμϐ με τη χρόςη τησ 
πολυαιςθητηριακόσ προςϋγγιςησ και τησ αιςθητικόσ αγωγόσ. Η προςϋγγιςη αυτό 
αποςκοποϑςε ςτη διαπύςτωςη του αν και κατϊ πϐςο ϋνασ μαθητόσ με μϋτρια νοητικό 
υςτϋρηςη δϑναται να ςυναναςτραφεύ εποικοδομητικϊ με το μϊθημα αυτϐ. Ϊγινε περιγραφό 
τησ μεθϐδου που χρηςιμοποιοϑνταν καθημερινϊ για τη διδαςκαλύα του περιεχομϋνου του 
μαθόματοσ αλλϊ και των αποτελεςμϊτων που αυτό επϋφερε. 

υμπεραςματικϊ γύνεται αντιληπτϐ μϋςα απϐ την εφαρμογό του παρϐντοσ ςχεδύου 
διδαςκαλύασ πωσ η μϋθοδοσ των μικρών βημϊτων, η οπούα προτεύνεται απϐ τη βιβλιογραφύα 
για τη διδαςκαλύα των παιδιών με νοητικό υςτϋρηςη εύχε εμφανό θετικϊ αποτελϋςματα. Οι 
εικϐνεσ, τα κινοϑμενα ςχϋδια και ο Η/Τ λειτοϑργηςαν ενιςχυτικϊ ςτη μϊθηςη του παιδιοϑ, 
ςε ςυνδυαςμϐ με τισ δραςτηριϐτητεσ τησ αιςθητικόσ αγωγόσ, οι οπούεσ διαμϐρφωναν ϋνα 
περιςςϐτερο ευχϊριςτο μϊθημα προκαλώντασ θετικϊ ςυναιςθόματα και ικανοπούηςη. 
Βϋβαια το γεγονϐσ ϐτι μελετϊται μϐνο ϋνασ μαθητόσ δεν αφόνει περιθώρια για γενικεϑςεισ 
των ευρημϊτων. Μποροϑμε απλϊ να μιλϊμε για ενδεύξεισ. 

Η ςυνεχόσ επανϊληψη και ανατροφοδϐτηςη ενύςχυςαν την αντύληψη και τη ςυγκρϊτηςη 
πληροφοριών του μαθόματοσ ςτη μνόμη του μαθητό, ϋςτω και προςωρινϊ. Ωλλωςτε αυτϐ 
μασ ενδιϋφερε αρχικϊ κι ϐχι η αποθόκευςη των πληροφοριών ςε βϊθοσ ςτη μακρϐχρονη 
μνόμη του. Μασ ενδιϋφερε πρωτύςτωσ να διερευνηθεύ αν υπϊρχει κϊποιοσ τρϐποσ να 
εμπλακεύ ϋνασ μαθητόσ με μϋτρια νοητικό υςτϋρηςη με δημιουργικϐ τρϐπο ςτο μϊθημα τησ 
ιςτορύασ, να αντιληφθεύ και να κατανοόςει κϊποια γεγονϐτα. 

Σο παρϐν ςχϋδιο διδαςκαλύασ θα μποροϑςε να εμπλουτιςτεύ με ακϐμη περιςςϐτερεσ 
δραςτηριϐτητεσ, ςτισ οπούεσ θα όταν θετικϐ να εμπλακοϑν ακϐμη και ςυμμαθητϋσ του 
παιδιοϑ με νοητικό υςτϋρηςη, ώςτε ο μαθητόσ να αναπτϑςςει παρϊλληλα επικοινωνιακϋσ 
και κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ. Μελλοντικϊ θα όταν χρόςιμο και αναγκαύο να διερευνηθεύ κατϊ 
πϐςο η αρχό τησ βαθμιαύασ προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ του μαθόματοσ τησ ιςτορύασ θα 
μποροϑςε να αξιοποιηθεύ μϋςα ςτο πλαύςιο τησ ςχολικόσ τϊξησ κατϊ τη διδαςκαλύα του 
ςυνϐλου των μαθητών, ώςτε να βοηθόςει ϋνα μαθητό με νοητικό υςτϋρηςη να ςυμμετϋχει 
ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα μαζύ με τουσ ςυμμαθητϋσ του χωρύσ να αποκϐπτεται απϐ την 
ομϊδα τησ τϊξησ του. τα πλαύςια των αρχών τησ ςυμπερύληψησ που προωθεύται ςτισ μϋρεσ 
μασ και με τη βοόθεια των εκπαιδευτικών τησ Ειδικόσ Εκπαύδευςησ και του θεςμοϑ τησ 
παρϊλληλησ ςτόριξησ μποροϑν να αναζητηθοϑν τρϐποι εμπλοκόσ των μαθητών αυτών ςτο 
μϊθημα τησ ιςτορύασ εντϐσ τησ ςχολικόσ τϊξησ προχωρώντασ ςε απαραύτητεσ 
τροποποιόςεισ και διαφοροποιόςεισ τησ διδαςκαλύασ. 
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μϋτρια νοητικό καθυςτϋρηςη. Αθόνα: Τπουργεύο Εθνικόσ Παιδεύασ και 
Θρηςκευμϊτων, Σμόμα Ειδικόσ Αγωγόσ. 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Παρακϊτω παρατύθενται οι εικϐνεσ που ςχεδιϊςτηκαν και χρωματύςτηκαν απϐ τον 
εκπαιδευτικϐ, βαςιςμϋνεσ ςε αυτϋσ του βιβλύου τησ οφύασ Ζαραμποϑκα. 

Εικϐνα 1: Η Λερναύα ίδρα  Εικϐνα 2: Σο αγριογοϑρουνο       Εικϐνα 3: Η ζώνη και 
το 

http://www.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=doc&id=10365
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και το λιοντϊρι τησ Νεμϋασ        και τα βϐδια του Γηρυϐνη           ελϊφι με τα χρυςϊ 
κϋρατα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικϐνα 4: Ο ταϑροσ και οι            Εικϐνα 5: Ανθρωποφϊγα ϊλογα     Εικϐνα 6: Οι 
ςτϊβλοι του 
τυμφαλύδεσ ήρνιθεσ                    και ο κόποσ των Εςπερύδων           Αυγεύα κι ο 

Κϋρβεροσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιςτοςελύδεσ κινοϑμενων ςχεδύων: 

1. H γζννθςθ του Θρακλι και τα φίδια  https://www.youtube.com/watch?v=UU_D7Zu1Inc  
2. Θ Λερναία Φδρα  https://www.youtube.com/watch?v=u-OKFYhclDk  
3. Το ελάφι με τα χρυςά κζρατα  https://www.youtube.com/watch?v=xmxaFVLFQgg  

https://www.youtube.com/watch?v=UU_D7Zu1Inc
https://www.youtube.com/watch?v=u-OKFYhclDk
https://www.youtube.com/watch?v=xmxaFVLFQgg
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4. Τα βόδια του Γθρυόνθ και το καράβι του Ιλιου  
https://www.youtube.com/watch?v=9kGBZirFgps  

5. Θ ηϊνθ τθσ Αμαηόνασ  https://www.youtube.com/watch?v=Cq5URxnaoKU  
6. Ο ταφροσ  https://www.youtube.com/watch?v=vAoxJnYQMF0  
7. Τα ανκρωποφάγα άλογα  https://www.youtube.com/watch?v=3PT5WGVdNTY  
8. Θ βρωμιά/οι ςτάβλοι του Αυγεία  https://www.youtube.com/watch?v=EWB_Ow1qO8M  
9. Οι Στυμφαλίδεσ Πρνικεσ  https://www.youtube.com/watch?v=a192ts1ufkU  
10. Τα χρυςά μιλα τον Εςπερίδων  https://www.youtube.com/watch?v=cDsfp-IytyA  

11. Ο κζρβεροσ  https://www.youtube.com/watch?v=ZyVu9jLyN0Q 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9kGBZirFgps
https://www.youtube.com/watch?v=Cq5URxnaoKU
https://www.youtube.com/watch?v=vAoxJnYQMF0
https://www.youtube.com/watch?v=3PT5WGVdNTY
https://www.youtube.com/watch?v=EWB_Ow1qO8M
https://www.youtube.com/watch?v=a192ts1ufkU
https://www.youtube.com/watch?v=cDsfp-IytyA
https://www.youtube.com/watch?v=ZyVu9jLyN0Q
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Σα δεκφζηα γιππηά ηεο Φιψξηλαο κηινχλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο: 

Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ ράξηε ησλ κλεκείσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ google 

maps 

 
ερίδεο Κσλζηαληίλνο 

Δθπαηδεπηηθφο Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φιψξηλαο -  Τπ. 

Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

ksexidis@uowm.gr 

 
Αξβαληηάθεο Ησάλλεο  

Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φιψξηλαο, 

ioarvanit@gmail.com 
 

Πεξίιεςε  
Ζ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο. Κάζε 

πεξηνρή έρεη λα επηδείμεη έλα πινχζην ηζηνξηθφ απφζεκα πνπ ε δηδαθηηθή ηνπ αμηνπνίεζε κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ψζηε ηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο. ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, 

αλάκεζα ζηηο πνιιαπιέο εγγξαθέο ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ, ζπγθαηαιέγεηαη θαη έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο δεκφζησλ κλεκείσλ κε ηζηνξηθφ πεξηερφκελν. Με αθνξκή ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο ην 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ., ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, πινπνίεζε έλα πξφγξακκα ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην νπνίν νη καζεηέο θαη 

νη καζήηξηεο ηεο Δ΄ Σάμεο θαηέγξαςαλ, κειέηεζαλ θαη παξνπζίαζαλ ζην ζρνιείν ηνπο 21 δεκφζηα γιππηά 

ηεο Φιψξηλαο ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ λεφηεξε θαη ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, κε έκθαζε ζηα 

πξφζσπα θαη ζηα γεγνλφηα ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα. ηε ζπλέρεηα κε ζηφρν ηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ είρε παξαρζεί, απνθαζίζηεθε λα απνηππσζνχλ ηα δεδνκέλα ησλ κλεκείσλ θαη ζε κνξθή ράξηε ε νπνία 

ζα πξνζέζεηε επηπιένλ πιεξνθνξία (γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο) θαζψο θαη έλαλ λέν κε-γξακκηθφ ηξφπν 

αλάγλσζεο θαη πινήγεζεο ζηα ζηνηρεία, κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηεο Google σο πην δηαδεδνκέλεο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Σνπηθή Ηζηνξία, δεκφζηα γιππηά, δηάρπζε πιεξνθνξίαο. 

Δηζαγσγή. 

Γηα πνιιά ρξφληα ε κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο παξέκελε ζην πεξηζψξην ηεο 

εθπαίδεπζεο, αλαιακβάλνληαο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, λα ππνγξακκίζεη ηε ζπκβνιή 

ηνπ ηφπνπ ζηελ εζληθή ηζηνξία, ζην βαζκφ πνπ ε ζρνιηθή ηζηνξία έζεηε - θαη ζέηεη - σο 

πξνηεξαηφηεηα ηε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε γεληθή ηζηνξία. 

 
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φκσο δηαπηζηψλεηαη κηα ζηαδηαθή αιιαγή ηφζν ζηηο αληηιήςεηο θαη 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ζηελ επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλαθνξηθά κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ε νπνία γίλεηαη αξθεηά εκθαλήο ζην πξφζθαην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα γηα ηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε (ΓΔΠΠ) θαη ζην ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

(Καζβίθεο, π.δ.). 

ηελ πεξίπησζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε ελαζρφιεζε κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία 

πξνηείλεηαη γηα ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (Γ΄, Δ΄, η΄) κε ηε δηάζεζε 

πέληε δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην 

ΑΠ ηεο Ηζηνξίαο δηαηππψλνληαη θνηλνί ζηφρνη γηα απηέο ηηο ηξεηο ηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

ηφζν ζε δεηήκαηα πεξηερνκέλνπ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο φζν θαη κεζνδνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η., 2003: 188, 197, 202-203, 210). Σν ελ ρξήζεη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο ηζηνξίαο θηλείηαη, επίζεο, ζε απηήλ θαηεχζπλζε. Παξάιιεια κε 

απηέο ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο θαίλεηαη φηη αξρίδνπλ λα  δηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο θαη νη 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηφπνπ (Αλδξένπ θαη Καζβίθεο, 2014, 

Ηεξεκηάδνπ, 2008, Καζβίθεο π.δ.). Απηέο νη εμειίμεηο δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ 

mailto:ksexidis@uowm.gr
mailto:ioarvanit@gmail.com
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επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 

ηζηνξηθνχ απνζέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηνπηθή ηζηνξία δελ ζεσξείηαη έλα 

δηαθξηηφ είδνο αιιά πεξηζζφηεξν σο κέζνδνο πνπ ζα ζπκβάιιεη ψζηε ηα παηδηά λα 

ζπζρεηίζνπλ θαη λα λνεκαηνδνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο παξφλ κε απηφ ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη 

ζα αλαδείμεη ηηο πνιχπινθεο, αιιά φρη ππάιιειεο, ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ηεο 

γεληθήο ηζηνξίαο κε ηελ ηζηνξία ηνπ εθάζηνηε ηφπνπ (Βατλά, 1997, Βιαρνχ, 2006, 

Λενληζίλεο, 1996, Λενληζίλεο, 2003, Λενληζίλεο θαη Ρεπνχζε, 2001, Ρεπνχζε, 2000). 
 

Κάζε ηφπνο έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία πνπ αλ πξνζεγγηζζεί δηδαθηηθά κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ψζηε ηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ πηπρέο ηεο ηνπηθφηεηαο, αζέαηεο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

ηζηνξίαο, θαη λα δηακνξθψζνπλ άπνςε γηα ην παξφλ, κέζα απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζρέζεο παξφληνο – παξειζφληνο κε αθνξκή ηε κειέηε ηνπ ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ απνζέκαηνο 

πνπ επηβηψλεη ζην ζήκεξα. Απηφ ην ηνπηθφ απφζεκα πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο ηζηνξηθέο 

εγγξαθέο, πιηθέο θαη άπιεο, νξαηέο θαη αφξαηεο, αλαγλσξηζκέλεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε ή απνζησπεκέλεο θαη απσζεκέλεο, εξεπλεκέλεο απφ ηελ επίζεκε 

ηζηνξία ή φρη, άιιεο πνπ αθνξνχλ θαη ελαξκνλίδνληαη κε ηε γεληθή – εζληθή ηζηνξία θαη 

άιιεο πνπ απνθιίλνπλ θαη ππνγξακκίδνπλ απνθιεηζηηθά ηελ ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα. Ζ 

Φιψξηλα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο ε πφιε ησλ δεκφζησλ γιππηψλ, αθνχ 

έλαο ζεκαληηθφο «πιεζπζκφο αγαικάησλ» (Αλδξένπ θαη Βακβαθίδνπ 2006), ν νπνίνο 

πιένλ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα ηξηάληα εγγξάθεηαη ζην ζεκεξηλφ αζηηθφ ηεο ηνπίν. Απηνί 

νη δεκφζηνη ηφπνη κλήκεο παξνπζηάδνπλ εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ 

παξειζφληνο αιιά θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δεκφζηαο ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο, θαζψο 

ζπληζηνχλ κηα εκπξφζεηε απφπεηξα κλεκνληθήο επηηέιεζεο. Απφ ηελ ζθνπηά ηεο 

δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο νη πάζεο θχζεο κλεκνληθνί ηφπνη θαη ηδηαίηεξα ηα δεκφζηα 

γιππηά εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ θνξηίν, κλεκνληθέο αμίεο θαη δηδαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηφζν γηα ηε ζρνιηθή ηζηνξία φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο project ηνπηθήο 

ηζηνξίαο (Μαπξνζθνχθεο, 2005: 147-158).  
 

Με αθνξκή ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο επηρεηξήζακε ηελ πινπνίεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηεο δεκφζηαο γιππηηθήο ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο. Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ ην 

Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην 

Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

πκκεηείραλ 23 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Δ΄ Σάμεο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εξγαζίαο, νη 

νπνίεο θαηέγξαςαλ θαη παξνπζίαζαλ 21 δεκφζηα γιππηά (αλδξηάληεο θαη κλεκεία). Σα 

έξγα πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη κειεηήζεθαλ θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δεκφζηαο 

γιππηηθήο ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο. 

 

Σα ηερλνπξγήκαηα παξνπζηάδνπλ κεκνλσκέλα ηζηνξηθά πξφζσπα ή νκάδεο, ηελ ηζηνξηθή 

ηνπο δξάζε αιιά θαη ηδέεο πνπ ρξνλνινγηθά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο λεφηεξεο θαη 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο (Αλδξένπ θαη Βακβαθίδνπ, 2006: 105). Έκθαζε δφζεθε 

ζηα πξφζσπα θαη ηα γεγνλφηα ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ.  

ηφρνη ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο 

δεκφζηαο γιππηηθήο: 

- λα γλσξίζνπλ ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, 

- λα εμαζθεζνχλ ζηελ επεμεξγαζία πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ: 

γξαπηέο, εηθνληζηηθέο, κεηαπεγέο (ςεθηνπνηεκέλεο), νπηηθναθνπζηηθέο, θαιιηηερληθά 

δεκηνπξγήκαηα, ράξηεο, 
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- λα εμεξεπλήζνπλ πηπρέο ηνπ καθεδνληθνχ αγψλα ζηελ πεξηνρή ηνπο, 

- λα θαηαλνήζνπλ ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα: καθεδνληθφο 

αγψλαο, εκθχιηνο, αληάξηηθν ζψκα, θιέθηηθε παξάδνζε, πξνπαγάλδα, γιππηφ, 

αλδξηάληαο, πξνηνκή, 

- λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο δεκφζηαο γιππηηθήο σο πεγήο ηζηνξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έξεπλά ηεο,  

- λα αζθεζνχλ ζε εξεπλεηηθέο ηερληθέο,  

- λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 
- λα απνηηκήζνπλ ηελ αηζζεηηθή πιεπξά ηεο δεκφζηαο γιππηηθήο. 

 

1. Γηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

1.1 Δηζαγσγή – πξνεηνηκαζία γηα έξεπλα. 

Σα δεκφζηα γιππηά απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε νκάδα έξγσλ ηέρλεο. Τπάξρνπλ ζηηο 

πιαηείεο, ζηα πάξθα, ζε θάζε είδνπο δεκφζηνπο ρψξνπο. Σα ζπλαληνχκε θαζεκεξηλά ζηηο 

δηαδξνκέο καο κέζα ζηελ πφιε, ηα ρξεζηκνπνηνχκε σο ζεκεία ζπλάληεζεο, ζπλάζξνηζεο 

ή σο ηφπνπο δεκφζησλ ηειεηψλ, ελψ άιιεο θνξέο ε παξνπζία ηνπο πεξλά απαξαηήξεηε. 

Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη ηα ζέκαηά ηνπο θαη ν ρψξνο φπνπ ηνπνζεηνχληαη; Ση 

ηζηνξίεο έρνπλ λα καο αθεγεζνχλ γηα πξφζσπα θαη γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο; Με βάζε 

απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο έγηλε ζηελ ηάμε κηα ζπδήηεζε κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ελφο 

θεληξηθνχ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Μέζα απφ ηελ ζχλζεζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ 

δηακνξθψζεθε ην ηζηνξηθφ εξψηεκα: «Ση γλσξίδνπκε γηα ηα δεκφζηα γιππηά (κλεκεία) 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο;»  

 
1.2. Κηλεηνπνίεζε γηα δηεξεχλεζε. 

Σν παξαπάλσ θεληξηθφ ηζηνξηθφ εξψηεκα αλέδεημε λέα εξσηήκαηα γηα ηε ζρνιηθή νκάδα: Ση 

είδνπο γιππηά ζα πεξίκελε ινηπφλ θαλείο λα βξεη ηνπνζεηεκέλα ζηε Φιψξηλα; Πνηα είλαη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ πφιε καο; Ση ζέιεη λα «ζπκάηαη», λα ηηκά, λα επηδεηθλχεη ε Φιψξηλα κέζα απφ ηα 

δεκφζηα γιππηά κλεκεία πνπ ηνπνζέηεζε ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο πιαηείεο ηεο; Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγήζεθε έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ νδήγεζε ζηελ πινπνίεζε κηαο έξεπλαο ζηα 

γιππηά ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, κε ην ζθεπηηθφ φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γλσξίδνληαο 

θαιχηεξα ηε δεκφζηα γιππηηθή ζα γλσξίζνπλ θαιχηεξα θαη ηνλ ρψξν πνπ δνπλ: 

- Ση κπνξνχκε λα εξεπλήζνπκε; (ζέκαηα, γεγνλφηα, ηζηνξηθά πξφζσπα, δεηήκαηα) 

- Πνπ κπνξνχκε λα ηα εληνπίζνπκε;  (βηβιηνγξαθία, αξρεία, θσηνγξαθίεο, δηαδίθηπν) 

- Με πνην ηξφπν; (αηνκηθή – νκαδηθή έξεπλα, θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε) 

 

 

1.3. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ / ηξηψλ 

 

 

1.3.1.Καηαζθεπή θχιινπ παξαηήξεζεο. 

Με ζηφρν ηελ επηηφπηα έξεπλα ηεο δεκφζηαο γιππηηθήο, νη καζεηέο κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα θαηαζθεχαζαλ έλα θχιιν παξαηήξεζεο: ηελ Καξηέια ηνπ Μλεκείνπ. Σα ζηνηρεία 

πνπ επέιεμαλ λα πεξηιάβνπλ ζ‘ απηήλ αθνξνχζαλ ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ην κλεκείν, 

ην είδνο, ηνλ θαιιηηέρλε, ην πιηθφ θαη ηελ ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηέινο ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα: 
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ΚΑΡΣΔΛΑ ΜΝΖΜΔΗΟΤ 

 Α/ ΣΟΠΟ (πνπ βξίζθεηαη): Νέν Πάξθν Φιψξηλαο 

 Β/ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ.. ΟΝΟΜΑΗΑ 

Πξνηνκή     

Αλδξηάληα          X Καπεηάλ Κψηηαο, Μαθεδνλνκάρνο 

Ζξών   

Μλεκείν   

 

 Γ/ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΝΖΜΔΗΟΤ 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΖ: Γεκήηξεο Καιακάξαο  

ΤΛΗΚΟ: Υαιθφο  

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ  ΑΝΔΓΔΡΖ: 1961 

 Γ/ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΜΝΖΜΔΗΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ; 

     ΝΑΗ     ΟΥΗ 

 Δ/ Ο ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ; 

    ΝΑΗ     ΟΥΗ 

 

 

1.3.2. Δπηηφπηα έξεπλα ησλ γιππηψλ 

Ζ επηηφπηα παξαηήξεζε θαη έξεπλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δεκφζηνπ νπηηθνχ πιηθνχ 

ζηεξίρζεθε ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Οη νκάδεο εξγαζίαο ηεο ηάμεο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε – θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο – πξνρψξεζαλ ζηελ 

ηεθκεξίσζε θαη θσηνγξάθεζε ησλ δεκφζησλ κλεκείσλ, κε βάζε ηελ ραξηνγξάθεζε πνπ 

πξνεγήζεθε. Παξάιιεια έγηλε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε 

ηερλνπξγήκαηνο ζηελ Καξηέια ηνπ Μλεκείνπ. 
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                                                 Δπηηφπηα θαηαγξαθή κλεκείσλ.. 

1.3.3. Έξεπλα πεγψλ. 

ε δεχηεξε θάζε, κεηά ηελ επηηφπηα έξεπλα, ην πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε παξνπζηάζηεθε 

θαη ζπδεηήζεθε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ηελ ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο 

θαηαρσξήζεθαλ ειεθηξνληθά ζηνπο ππνινγηζηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Απνθαζίζηεθε ε αλαδήηεζε ηζηνξηθψλ καξηπξίσλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ δεκφζησλ γιππηψλ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία ζηε ζρνιηθή θαη ζηελ νηθνγελεηαθή 

βηβιηνζήθε, ζε βηβιηνζήθεο ηεο πφιεο, ζε αξρεηαθέο ζπιινγέο, ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη 

ζην δηαδίθηπν. Σα παηδηά εξεχλεζαλ θαη ζπγθέληξσζαλ ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πξφζσπα πνπ απεηθνλίδνπλ ηα ηερλνπξγήκαηα, ηε βηνγξαθία ησλ καθεδνλνκάρσλ 

αγσληζηψλ, ησλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ηα ζρεηηθά κε απηνχο ηζηνξηθά γεγνλφηα. 

 

2. Γηάρπζε ηεο Πιεξνθνξίαο 

 
  Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο είραλ ζπιιέμεη θαη θαηαγξάςεη ζε έληππε 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή δεδνκέλα γηα ηα 21 κλεκεία ηα νπνία επηζθέθηεθαλ θαη παξαηήξεζαλ. Ο 

δάζθαινο ηεο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζπδήηεζαλ 

ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ είρε παξαρζεί. ηηο ζπδεηήζεηο απηέο 

απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έξγν ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ψζηε λα βξεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνπζίαζε 

θαη αλάδεημε ηνπ. 

Ζ πξψηε απφθαζε ε νπνία έπξεπε λα ιεθζεί ήηαλ ε κνξθή κε ηελ νπνία ζα δηαρένληαλ ηα 

δεδνκέλα. Ήδε ηα παξαγφκελα ηεο έξεπλαο ησλ καζεηψλ ππήξραλ ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 

εγγξάθνπ θαη παξνπζίαζεο θαη είραλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Σν ειεθηξνληθφ 

έγγξαθν θαη ε παξνπζίαζε παξνπζηάδνπλ ηελ πιεξνθνξία κε ηξφπν γξακκηθφ θαη δελ 

πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο αλάγλσζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε λα 

απνηππσζνχλ ηα δεδνκέλα ησλ κλεκείσλ θαη ζε κνξθή ράξηε ε νπνία ζα πξνζέζεηε επηπιένλ 

πιεξνθνξία (γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο) θαζψο θαη έλαλ λέν κε-γξακκηθφ ηξφπν αλάγλσζεο θαη 

πινήγεζεο ζηα ζηνηρεία. 

Ζ δεχηεξε απφθαζε πνπ έπξεπε λα ιεθζεί αθνξνχζε ην ινγηζκηθφ-ππεξεζία ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη καζεηέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ράξηε ησλ αγαικάησλ. ην δηαδίθηπν 

ππάξρνπλ αξθεηέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο ραξηνγξάθεζεο θαη απεηθφληζεο 

ραξηψλ, φπσο νη θιεηζηέο εθαξκνγέο Google maps, Yahoo! Maps, Bing Maps, θαζψο θαη νη 

αλνηρηέο πιαηθφξκεο OpenStreetMaps θαη Wikimapia. Δπεηδή έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο ήηαλ ε 

κέγηζηε δπλαηή δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πιαηθφξκα ηεο 

Google σο ε πην δηαδεδνκέλε. 
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Ζ Google κέζσ ηεο ππεξεζίαο my maps δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα 

πξνζζέηνπλ κε απιφ ηξφπν ζηνηρεία πάλσ ζηνπο ράξηεο ηεο, δεκηνπξγψληαο λέεο ζηξψζεηο θαη λα 

ηηο  δεκνζηεχνπλ. Παξάιιεια επηηξέπεη θαη ηελ ζπλεξγαζία πνιιψλ ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο πάλσ ζε έλαλ ράξηε. Σν ζρνιείν καο δηαζέηεη 10 ινγαξηαζκνχο Google, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξεο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ πνπ απαηηνχλ ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ ηεο 

Google (AppInventor, Google Drive θιπ) θπξίσο ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο.  

Οη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κνξθψλ ηεο απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη θαινχληαη 

λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη γηα ηελ 

παξαγσγή λέσλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ράξηε δηήξθεζε έμη δηδαθηηθέο ψξεο (ηξία δίσξα) ζηα πιαίζηα 

ηνπ καζήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηεο Δ΄ ηάμεο. Σν πξψην δηδαθηηθφ δίσξν αθηεξψζεθε ζε ζέκαηα 

νξγάλσζεο ηεο ηάμεο θαη επίδεημεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ θαζεγεηή 

πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 10 νκάδεο ησλ 2-3 αηφκσλ. Κάζε νκάδα είρε ηνλ δηθφ 

ηεο ζηαζκφ εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ηνλ δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ Google 

(απφ ηνπο 10 ηνπ ζρνιείνπ). ε φινπο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ππήξρε ε παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηειάκβαλε ηα ζηνηρεία ησλ 21 κλεκείσλ πνπ είραλ θαηαγξάςεη νη καζεηέο 

θαη ζε θάζε νκάδα αλαηέζεθαλ δπν απφ απηά. Ο θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο ζπλδέζεθε κε ηνλ δηθφ 

ηνπ ινγαξηαζκφ θαη δεκηνχξγεζε ηνλ αξρηθφ ράξηε, πξνζζέηνληαο ην πξψην άγαικα, 

πξνβάιινληαο θαη εμεγψληαο παξάιιεια ηελ δηαδηθαζία ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο. 

ην επφκελν δίσξν νη καζεηέο ηεο θάζε νκάδαο εξγάζηεθαλ ψζηε λα πξνζζέζνπλ ζηνλ ράξηε ηα 

κλεκεία πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί. Γηα θάζε έλα κεηέθεξαλ απφ ην αξρείν ηεο παξνπζίαζεο ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαιιηηέρλε, ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο, ηεο ρξνλνινγίαο αλέγεξζεο, θαζψο επίζεο κηα 

θσηνγξαθία θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ γεγνλφηνο πνπ 

αλαπαξηζηνχζε ην κλεκείν. Γηα ηελ εχξεζε ηεο αθξηβήο ηνπνζεζίαο ζηνλ ράξηε νη καζεηέο 

αλαδεηνχζαλ ηελ δηεχζπλζε ηνπ κλεκείνπ θαη ζπκβνπιεχνληαλ ηελ δνξπθνξηθή απνηχπσζε ηεο 

ππεξεζίαο Google Maps. 

ην ηέινο έγηλαλ φπνπ ρξεηάδνληαλ κηθξέο δηνξζψζεηο ζηηο ηνπνζεζίεο ησλ αγαικάησλ πάλσ ζηνλ 

ράξηε θαη δεκηνπξγήζεθαλ 2 δηαδξνκέο πεξηήγεζεο απφ κλεκείν ζε κλεκείν. Μεηά ηνπο ηειηθνχο 

ειέγρνπο ν ράξηεο δεκνζηνπνηήζεθε ζην δηαδίθηπν θαη έγηλε πξνζβάζηκνο απφ φινπο κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

πκπεξάζκαηα  

Σν πξφγξακκα αμηνινγήζεθε κέζα απφ κηα δνκεκέλε ζπδήηεζε ζηελ νπνία έιαβε κέξνο 

ην ζχλνιν ηεο ηάμεο κε ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή, ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ αμηνιφγεζε αλαδείρζεθε απφ ηα παηδηά ην ζηνηρείν ηεο 

βησκαηηθφηεηαο. Ζ βησκαηηθφηεηα αιιά θαη ε έμνδνο απφ ηε ζρνιηθή ηάμε θάλεθε φηη 

ηθαλνπνίεζε ηα παηδηά.  
Σα παηδηά κπφξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ζηηγκέο απφ ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, πηπρέο ηνπ καθεδνληθνχ αγψλα ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, λα 

πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ ζηξαηησηηθή δξάζε ζπγθεθξηκέλσλ καθεδνλνκάρσλ, λα θαηαλνήζνπλ 

ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο φπσο καθεδνληθφο αγψλαο, εκθχιηνο, γελνθηνλία. Παξάιιεια ηα 

παηδηά εθηίκεζαλ ηελ αμία ηεο δεκφζηαο γιππηηθήο σο πεγήο ηζηνξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σν ζεκαληηθφηεξν 

ίζσο είλαη πσο κπφξεζαλ κέζα απφ ηελ απνηχπσζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηελ πιαηθφξκα ηεο 

Google λα θάλνπλ ηα ςήγκαηα απηά ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο, ηεο Φιψξηλαο, λα είλαη 

πξνζβάζηκα ζηνλ θαζέλα. 
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πλνιηθά ην φιν εγρείξεκα ραξαθηεξίζηεθε σο πνιχ ελδηαθέξνλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

παηδηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο: «Μάζακε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ φπνπ δνχκε, γηα ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο καο., ηα ζπνπδαία πξφζσπα πνπ έδξαζαλ ζηελ πεξηνρή 

καο, πνιηηηθνχο, γηα ήξσεο πνπ δελ γλσξίδακε θαη απηά κπνξνχλ πιένλ λα ηα κάζνπλ θαη 

άιινη». 
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Πεξίιεςε 

τα πλαύςια μιασ ϋρευνασ δρϊςησ εκπαιδευτικού ςχολικών μονϊδων τησ 
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςχεδύαςαν και υλοπούηςαν μύα εναλλακτικό μορφό 
αξιολϐγηςησ του μαθητό/τριασ. Σα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τησ πρϐταςησ εύναι ϐτι 
απευθϑνεται εξύςου ςτουσ γονεύσ και ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ, διαθϋτει ευελιξύα ώςτε 
να προςαρμϐζεται ςτισ ανϊγκεσ και ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ των μαθητών/τριών ςτη 
ςτοχοθεςύα και ςτον προγραμματιςμϐ του ςχολικοϑ ϋργου, προςφϋρει τη 
δυνατϐτητα ςτον εκπαιδευτικϐ να εκφρϊςει τη γνώμη του, ϐχι μϐνο αναφορικϊ με 
το βαθμϐ επύτευξησ των ςτϐχων των γνωςτικών αντικειμϋνων αλλϊ και ςε ϐ,τι 
αφορϊ την προςπϊθεια, το ενδιαφϋρον, τη ςυμμετοχό και τισ ιδιαύτερεσ ικανϐτητεσ 
των μαθητών/τριών, δεν χρηςιμοποιεύ βαθμολογικοϑσ ό εγγρϊμματουσ 
χαρακτηριςμοϑσ αλλϊ απλϋσ κατανοητϋσ περιγραφϋσ, εξετϊζει και προτεύνει 
τρϐπουσ βελτύωςησ των αδυναμιών των μαθητών/τριών, ενιςχϑοντασ τα θετικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τουσ και προβϊλλοντασ ιδιαύτερα την προςπϊθεια και τη 
ςυμμετοχό τουσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα (ενδοπροςωπικό αξιολϐγηςη). Η 
μϋθοδοσ αξιολογόθηκε ςτα πλαύςια εμπειρικόσ ϋρευνασ με γραπτϐ ερωτηματολϐγιο 
που απευθυνϐταν ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ και τουσ γονεύσ των μαθητών/τριών με 
ςτϐχο την καταγραφό των ςτϊςεων και των αντιλόψεών τουσ ςχετικϊ με την 
εφαρμοζϐμενη μϋθοδο. Σο κεύμενο που ακολουθεύ περιλαμβϊνει αναλυτικό 
περιγραφό τησ μεθϐδου, τα αποτελϋςματα και τα ςυμπερϊςματα τησ ερευνητικόσ 
μελϋτησ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: αξιολϐγηςη μαθητό, περιγραφικό αξιολϐγηςη 

Δηζαγσγή 

την ελληνικό πρωτοβϊθμια ςχολικό πραγματικϐτητα οι ϋννοιεσ αξιολϐγηςη και 
βαθμολϐγηςη ταυτύζονται (Γρϐςδοσ, 2011). Εύτε χρηςιμοποιεύται η εγγρϊμματη (για τουσ 
μαθητϋσ/τριεσ των τϊξεων Γ΄, Δ΄) εύτε η αριθμητικό βαθμολογύα (για τουσ μαθητϋσ/τριεσ 
των τϊξεων Ε΄ και τ΄), εύναι φανερϐ ϐτι ο ϐροσ “αξιολϐγηςη”, ο οπούοσ χρηςιμοποιεύται για 
να περιγρϊψει τισ παραπϊνω διαδικαςύεσ, δεν ανταποκρύνεται ςτην πραγματικϐτητα, γιατύ 
πρϐκειται για τη “θεςμοθετημϋνη” βαθμολϐγηςη τησ ςχολικόσ επύδοςησ του μαθητό/τριασ. 
Η ςϑγκριςη ανϊμεςα ςτα χαρακτηριςτικϊ τησ αξιολϐγηςησ και τησ βαθμολογύασ (Γρϐςδοσ, 
2011) αποδεικνϑει ϐτι ο ϐροσ αξιολϐγηςη εύναι ευρϑτεροσ και, ωσ διαδικαςύα κατϊ την 
οπούα αποδύδουμε μια αξύα ςϑμφωνα με ςυγκεκριμϋνα κριτόρια (Καψϊλησ, 1995: 550), 
περιλαμβϊνει πολλϋσ παραμϋτρουσ, αναλυτικϋσ εκτιμόςεισ και ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ, 
καθώσ ο μαθητόσ/τρια, ϐχι μϐνο εντϊςςεται ς’ ϋνα ευρϑτερο πλαύςιο, αλλϊ η επύδοςό του 
ερμηνεϑεται. Η βαθμολογύα, ϐροσ πιο ςτενϐσ, δηλώνει την ποςοτικό αποτύμηςη, τη μϋτρηςη 
τησ επύδοςησ του μαθητό/τριασ ς’ ϋνα οριςμϋνο γνωςτικϐ αντικεύμενο, ϋκφραςη του 
αποτελϋςματοσ τησ διαδικαςύασ τησ αξιολϐγηςησ, η οπούα εμφανύζεται με ϋνα βαθμϐ. Σο 
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ςχολεύο κατατϊςςει το μαθητό/τρια ςε μια βαθμολογικό κλύμακα, κυρύωσ με βϊςη τισ 
γνώςεισ του (Παπαναοϑμ-Σζύκα, 1985, Καςςωτϊκησ, 1994). 

Πύνακασ 1. ϑγκριςη χαρακτηριςτικών γνωριςμϊτων βαθμολογύασ-αξιολϐγηςησ 

η βαθμολογύα  η αξιολϐγηςη 

Ο ϐροσ εύναι ςτενϐσ, ϊκαμπτοσ και 
ςτατικϐσ. 

 Ο ϐροσ εύναι ευρϑτεροσ. 

Εύναι η ϋκφραςη του 
αποτελϋςματοσ τησ διαδικαςύασ τησ 
αξιολϐγηςησ, η οπούα εμφανύζεται 
με ϋνα βαθμϐ. 

 Διαδικαςύα κατϊ την οπούα 
αποδύδουμε μια αξύα ςϑμφωνα με 
ςυγκεκριμϋνα κριτόρια/ δεύκτεσ. 

Δηλώνει την ποςοτικό αποτύμηςη, 
τη μϋτρηςη τησ επύδοςησ του 
μαθητό/τριασ ς’ ϋνα οριςμϋνο 
γνωςτικϐ αντικεύμενο. 

 Περιλαμβϊνει πολλϋσ 
παραμϋτρουσ, αναλυτικϋσ 
εκτιμόςεισ και ποιοτικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ η 
ανϊπτυξη κριτικόσ ό 
αποκλύνουςασ ςτϊςησ. 

Σο ςχολεύο κατατϊςςει το 
μαθητό/τρια ςε μια βαθμολογικό 
κλύμακα, κυρύωσ με βϊςη τισ 
γνώςεισ του. 

 Ο μαθητόσ/τρια, ϐχι μϐνο 
εντϊςςεται ς’ ϋνα ευρϑτερο 
πλαύςιο, αλλϊ η επύδοςό του 
ερμηνεϑεται. 

Δεν ενθαρρϑνει την ανϊπτυξη 
μεταγνωςτικών δεξιοτότων καθώσ 
επικεντρώνεται ςτον τελικϐ βαθμϐ 
και ϐχι ςτην διαδικαςύα (πώσ) 
κατϊκτηςησ τησ γνώςησ. 

 υμβϊλλει ςε ανατροφοδοτικϋσ 
διαδικαςύεσ, διϐτι δεν εξαντλεύται 
ςτην αποτύμηςη γνώςεων, 
ςτϊςεων και δεξιοτότων, αλλϊ, 
ταυτϐχρονα, προτεύνει τρϐπουσ 
ανϊπτυξόσ τουσ. 

Ϊχει χαμηλό επικοινωνιακό δϑναμη, 
διϐτι δεν αποτυπώνει τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ κϊθε 
μαθητό/τριασ. 

 Ενημερώνει  πληρϋςτερα γονεύσ 
και μαθητϋσ/τριεσ καθώσ 
αποτυπώνει δεξιϐτητεσ και 
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ. 

Δημιουργεύ εντϊςεισ ανϊμεςα ςτουσ 
γονεύσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ, 
αλλϊ και μεταξϑ των 
μαθητών/τριών. Προωθεύ τον 
ανταγωνιςμϐ και εμποδύζει τον 
ανϊπτυξη δημοκρατικοϑ κλύματοσ 
ςτη ςχολικό αύθουςα, 
καλλιεργώντασ τον ατομικιςμϐ. 
Διαταρϊςςει την παιδαγωγικό 
ςχϋςη ανϊμεςα ςε εκπαιδευτικοϑσ 
και μαθητϋσ/τριεσ, καθώσ 
κυριαρχοϑν οι ςχϋςεισ ελϋγχου και 
εξουςύασ και ϐχι οι ςχϋςεισ 
ςυνεργαςύασ. 

 Ανούγει δύαυλουσ επικοινωνύασ 
και διαλϐγου ανϊμεςα ςε 
εκπαιδευτικοϑσ, γονεύσ και 
μαθητϋσ/τριεσ. 
 

τιγματύζει το μαθητό/τρια με 
χαμηλϋσ επιδϐςεισ ωσ τον κϑριο 

 Αποτελεύ ςκαλοπϊτι για το 
ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη 
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υπεϑθυνο τησ αποτυχύασ του. 
Ευνοεύ τουσ κοινωνικϊ ευνοημϋνουσ 
και αδικεύ τουσ κοινωνικϊ 
αδικημϋνουσ. 

υποςτηρικτικών παρεμβϊςεων 
για τουσ μαθητϋσ/τριεσ με 
δυςκολύεσ μϊθηςησ 
(εξατομικευμϋνη και 
διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα). 

 
Ψσ ςϑγχρονεσ και πρακτικϊ εφαρμϐςιμεσ εναλλακτικϋσ μορφϋσ αξιολϐγηςησ, 

δημιουργόματα των κινημϊτων του κοινωνικοϑ εποικοδομιςμοϑ και τησ κριτικόσ ςκϋψησ 
και του κινόματοσ για την ολιςτικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ, αναφϋρονται η περιγραφικό 
αξιολϐγηςη, ο φϊκελοσ εργαςιών του μαθητό/τριασ (portofolio), η αυτοαξιολϐγηςη του 
μαθητό/τριασ και η αξιολϐγηςη μαθητό/τριασ απϐ ςυμμαθητϋσ/τριεσ (Φαρύςησ, 2006). ε 
πρακτικϐ επύπεδο, ο παραμεριςμϐσ τησ βαθμολϐγηςησ και η εφαρμογό εναλλακτικών 
μορφών αξιολϐγηςησ, οδηγεύ, ταυτϐχρονα, ςτο ξεπϋραςμα των αρνητικών ςυνεπειών τησ 
χρόςησ τησ βαθμολογύασ (Γρϐςδοσ, 2006). 

Επιδιώξεισ τησ εφαρμογόσ μορφών περιγραφικόσ αξιολϐγηςησ εύναι η καταγραφό των 
αναγκών των μαθητών/τριών, η διατϑπωςη και ο ςχεδιαςμϐσ παρεμβϊςεων με τισ 
κατϊλληλεσ κϊθε φορϊ παιδαγωγικϋσ και διδακτικϋσ ενϋργειεσ. Δεν περιορύζεται μϐνο ςτον 
γνωςτικϐ τομϋα, αλλϊ ςυνεκτιμϊ ςυςτηματικϊ την προςπϊθεια του μαθητό/τριασ, την 
εξατομικευμϋνη πορεύα μϊθηςησ που ακολουθεύ, καθώσ και ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ που 
ανόκουν ςτον κοινωνικϐ και ςυμμετοχικϐ ό ψυχοςυναιςθηματικϐ τομϋα. Ψσ μϋθοδοσ 
διαθϋτει ευελιξύα ώςτε να προςαρμϐζεται ςτισ ανϊγκεσ και ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ των 
μαθητών/τριών ςτη ςτοχοθεςύα και ςτον προγραμματιςμϐ του ςχολικοϑ ϋργου. Δεν 
χρηςιμοποιεύ βαθμολογικοϑσ ό εγγρϊμματουσ χαρακτηριςμοϑσ αλλϊ απλϋσ κατανοητϋσ 
περιγραφϋσ, δεν περιγρϊφει απλϊ αλλϊ εξετϊζει και προτεύνει τρϐπουσ βελτύωςησ των 
αδυναμιών των μαθητών/τριών, ενιςχϑοντασ τα θετικϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ και 
προβϊλλοντασ ιδιαύτερα την προςπϊθεια και τη ςυμμετοχό τουσ ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα (ενδοπροςωπικό αξιολϐγηςη). Σο ενημερωτικϐ ϋντυπο, το οπούο διαθϋτει 
ικανοποιητικϐ χώρο για λεκτικϋσ περιγραφϋσ απϐ τον εκπαιδευτικϐ, παραδύδεται ςτο 
μαθητό/τρια, αλλϊ απευθϑνεται εξύςου ςτουσ γονεύσ και ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ, τουσ 
μαθητϋσ/τριεσ λειτουργεύ ανατροφοδοτικϊ με ςτϐχο την ατομικό ενθϊρρυνςη και την 
ενύςχυςη τησ ετοιμϐτητασ μϊθηςησ. Οι ςυγκρύςεισ του μαθητό/τριασ με τουσ 
ςυμμαθητϋσ/τριεσ αποφεϑγονται, διϐτι αξιολογικϐσ παρϊγοντασ αποτελεύ ο βαθμϐσ 
επύτευξησ των ςτϐχων και η ςϑγκριςη γύνεται με τισ προηγοϑμενεσ επιδϐςεισ του 
μαθητό/τριασ. Ο πληροφϐρηςη των γονϋων εύναι πληρϋςτερη με ςτϐχο την απϐ κοινοϑ με 
το ςχολεύο ςυνεργαςύα για την υπϋρβαςη των προβλημϊτων. τα αρνητικϊ ςημεύα τησ 
περιγραφικόσ αξιολϐγηςησ ςυγκαταλϋγονται ο επιπλϋον κϐποσ και χρϐνοσ που απαιτεύται, 
καθώσ και η ςυχνϊ παρατηροϑμενη εξωραώςμϋνη (μη ρεαλιςτικό) εικϐνα του μαθητό/τριασ 
που εμφανύζεται ςτισ περιγραφικϋσ εκθϋςεισ.  

τον ατομικϐ φϊκελο ό φϊκελο εργαςιών του μαθητό/τριασ (portfolio αssessment) 
ςυγκεντρώνονται αντιπροςωπευτικϋσ εργαςύεσ που αποτελοϑν υλικϐ για την αναπτυξιακό 
και εξελικτικό του πορεύα. Ϊχουν επιλεγεύ με τη ςυναύνεςό του και αποτελοϑν τεκμόρια τησ 
δρϊςησ του. τϐχοσ εύναι, διαμϋςου του φακϋλου, ϐχι μϐνο να αξιολογηθεύ η ανταπϐκριςη 
του μαθητό/τριασ ςτισ γνωςτικϋσ απαιτόςεισ ό ςε ϊλλουσ τομεύσ, αλλϊ να παρουςιαςτεύ η 
εξελικτικό πορεύα του προγραμματιςμοϑ, του ςτοχαςμοϑ, τησ αυτοκριτικόσ και τησ 
αυτορρϑθμιςησ του μαθητό/τριασ (ςυγκριτικό παρουςύαςη), καθώσ και η διαλεκτικό ςχϋςη 
του μαθητό με το αντικεύμενο μελϋτησ και με τουσ εταύρουσ τησ ςυνεργαςύασ: εκπαιδευτικϐσ, 
ςυμμαθητϋσ/τριεσ και γονεύσ. Για την επύτευξη των παραπϊνω, προϒπϐθεςη αποτελεύ η 
εμπλοκό του παιδιοϑ ςτην επιλογό και αξιολϐγηςη των εργαςιών. Κατϊ καιροϑσ, 
εκπαιδευτικϐσ και μαθητόσ/τρια, εκπαιδευτικϐσ και γονεύσ, ςε μια διαδικαςύα αξιολϐγηςησ 
και αυτοαξιολϐγηςησ, ανούγουν τον φϊκελο, το υλικϐ απλώνεται και ξεκινϊ ςυλλογικϊ η 
αποτύμηςη τησ προςπϊθειασ του μαθητό/τριασ με ενεργϐ το ςτοιχεύο τησ ςϑγκριςησ και τησ 
εξϋλιξησ (Πώσ ξεκινόςαμε και ποϑ βριςκϐμαςτε τώρα; Σι καταφϋρνουμε τώρα που δεν 
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μποροϑςαμε πριν;). το ξεκύνημα τησ ςχολικόσ χρονιϊσ ό ςτο ξεκύνημα του μόνα ό του 
τριμόνου απϐ κοινοϑ ο/η εκπαιδευτικϐσ και οι μαθητϋσ/τριεσ ςυνδιαμορφώνουν τα 
κριτόρια αξιολϐγηςησ (αξιολογικού δεύκτεσ), δηλαδό αποφαςύζουν τι πρϋπει να πετϑχουν (το 
θϋμα και οι τομεύσ γνώςεων, δεξιοτότων και ςτϊςεων). Πλεονεκτόματα του φακϋλου 
εργαςιών αποτελοϑν η εμπλοκό των μαθητών/τριών ςτην πορεύα τησ αξιολϐγηςησ και η 
καλλιϋργεια τησ υπευθυνϐτητασ, η ανακϊλυψη των δυνατοτότων και αδυναμιών των 
μαθητών/τριών, η προώθηςη τησ ενεργητικόσ μϊθηςησ και η ανϊπτυξη μεταγνωςτικών 
δεξιοτότων, η ϋμφαςη ςτισ ατομικϋσ διαφορϋσ ςε μια ανομοιογενό τϊξη και η προώθηςη τησ 
επικοινωνύασ εκπαιδευτικοϑ και γονιών. Ψσ μειονεκτόματα αναφϋρονται η ϋλλειψη 
αξιοπιςτύασ και εγκυρϐτητασ και ο μεγϊλοσ χρϐνοσ που απαιτεύται για την εφαρμογό του 
(Γεωργοϑςησ 1998, Κουλουμπαρύτςη & Ματςαγγοϑρασ 2004, Αρβανύτησ 2007). 

Η ςυνειςφορϊ τησ αυτοαξιολϐγηςησ του μαθητό/τριασ βρύςκεται ςτην ανϊπτυξη 
μεταγνωςτικών δεξιοτότων και ςτα “παρϊλληλα ωφελόματα” καθώσ ςυμβϊλλει ςτη 
βελτύωςη τησ αυτοεικϐνασ του /τησ, αναπτϑςςοντασ παρϊλληλα την υπευθυνϐτητα και την 
αυτογνωςύα του. Απαιτεύται να εύναι προςδιοριςμϋνη με ςαφό κριτόρια και οργανωμϋνη με 
προςυμφωνημϋνεσ δραςτηριϐτητεσ. Δρα επικουρικϊ ςτην περιγραφικό αξιολϐγηςη και ςτη 
δημιουργύα του portfolio και ςυμβϊλλει ςτην καλϑτερη ανατροφοδϐτηςη του μαθητό/τριασ, 
αφοϑ εξαςφαλύζει πληροφορύεσ, ϐχι μϐνο για το βαθμϐ επύτευξησ ενϐσ ςκοποϑ, αλλϊ και τισ 
διαδικαςύεσ που επιλϋχθηκαν και εφαρμϐςθηκαν για την επύτευξη του. Ενύοτε λαμβϊνει 
δημϐςιο χαρακτόρα με ςυζητόςεισ και ανακοινώςεισ ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ ό ςτισ 
ομϊδεσ των μαθητών/τριών. Η αυτοαξιολϐγηςη των μαθητών/τριών εύναι ιδιαύτερα 
χρόςιμη ςτην εφαρμογό ομαδοςυνεργατικών πρακτικών. 

Η αξιολϐγηςη μαθητό/τριασ απϐ ςυμμαθητϋσ/τριεσ ςτηρύζεται ςτην ϊποψη ϐτι οι 
μαθητϋσ/τριεσ γνωρύζουν εξύςου καλϊ με τον/την εκπαιδευτικϐ τουσ ςυμμαθητϋσ/τριϋσ 
τουσ, μποροϑν να διαγνώςουν μερικϋσ ύςωσ πτυχϋσ τησ προςωπικϐτητϊσ τουσ καλϑτερα απϐ 
τον ύδιο το διδϊςκοντα και να κρύνουν με περιςςϐτερη δικαιοςϑνη και αντικειμενικϐτητα. 
Σαυτϐχρονα, αποτελεύ δραςτηριϐτητα ανϊπτυξησ κριτικόσ ςτϊςησ με κοινωνικϋσ 
προεκτϊςεισ καθώσ ο μαθητόσ/τρια, αναλαμβϊνοντασ τϐςο το ρϐλο του αξιολογοϑμενου 
ϐςο και του αξιολογητό, καλεύται να τεκμηριώςει τισ αξιολογικϋσ κρύςεισ του υπεϑθυνα και 
με ειλικρύνεια. Ψσ προσ τισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ οι οπούεσ αναπτϑςςονται ςτην ομϊδα, ο/η 
εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει θετικϊ τισ γνώμεσ των ςυμμαθητών/τριών για να 
ςχηματύςει μια πιο ολοκληρωμϋνη εικϐνα για κϊθε μαθητό/τριϊ του. 

 

Η εφαρμογό τησ περιγραφικόσ αξιολϐγηςησ. Ϊρευνα δρϊςησ 

Η ερευνητικό μελϋτη αποτϋλεςε ςυνδυαςμϐσ δϑο ερευνητικών μεθϐδων: ϋρευνα δρϊςησ 
για τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ εναλλακτικόσ μορφόσ 
αξιολϐγηςησ και εμπειρικό ϋρευνα για την αξιολϐγηςη των αποτελεςμϊτων τησ παραπϊνω 
παρϋμβαςησ. Η παρϋμβαςη υλοποιόθηκε ςε δϑο ςχολικϋσ μονϊδεσ ημιαςτικών περιοχών τησ 
περιφερειακόσ ενϐτητασ Πϋλλασ (περιοχό Γιαννιτςών), το 6/θϋςιο Δημοτικϐ χολεύο 
Αραβηςςοϑ και το 6/θϋςιο 1ο Δημοτικϐ χολεύο Κρϑασ Βρϑςησ. υμμετεύχαν ςυνολικϊ 22 
εκπαιδευτικού. 

Η εφαρμογό τησ περιγραφικόσ αξιολϐγηςησ, ωσ εναλλακτικόσ μεθϐδου αξιολϐγηςησ των 
μαθητών/τριών ςτα παραπϊνω ςχολεύα, όταν μύα παρϋμβαςη, η οπούα διαθϋτει ϐλα τα 
χαρακτηριςτικϊ τησ ϋρευνασ δρϊςησ καθώσ απϐ το ξεκύνημα υπόρχε «ϋνα ςχϋδιο», μια 
διδακτικό πρϐταςη, ανοιχτό ςε βελτιωτικϋσ αλλαγϋσ, «μια κυκλοειδόσ ςπεύρα ςχεδιαςμοϑ, 
δρϊςησ, παρατόρηςησ του ςχεδύου και ςκϋψησ», ϐπου η καθεμύα απ’ τισ ενϋργειεσ 
ςυςχετύζεται με τισ ϊλλεσ και τϋλοσ «ενεργϐσ εμπλοκό» των ςυμμετεχϐντων ςτην πρακτικό 
ςε κϊθε ςτιγμό τησ δραςτηριϐτητασ (Carr & Kemmis, 1997: 220). Η εμπλοκό των 
εκπαιδευτικών εύχε ωσ ςημεύο εκκύνηςησ βιωμϋνεσ ανϊγκεσ και προβλόματα των 
μαθητών/τριών τουσ μϋςα ςτην ςχολικό αύθουςα. Αφετηρύα τησ ϋρευνασ δρϊςησ αποτϋλεςε 
μύα προβληματικό κατϊςταςη, ϋνα ζότημα που απαςχολεύ τουσ εκπαιδευτικοϑσ και 
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χρειϊζεται βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ. Η προβληματικό κατϊςταςη ςτην ςυγκεκριμϋνη 
μελϋτη εντοπύςτηκε ςτισ εμπειρικϋσ διαπιςτώςεισ των εκπαιδευτικών για την 
αναποτελεςματικϐτητα και τισ αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ τησ εφαρμοζϐμενησ “βαθμολϐγηςησ” 
των μαθητών/τριών (Γρϐςδοσ, 2006). Ο χολικϐσ ϑμβουλοσ εύχε τον ρϐλο του εξωτερικοϑ 
ςυνεργϊτη - διευκολυντό (facilitator) ωσ ςϑμβουλοσ, ςυντονιςτόσ και εμψυχωτόσ. 

Σα ςτϊδια εφαρμογόσ: (α) το ξεκύνημα τησ ςχολικόσ χρονιϊσ προηγεύται η ϊτυπη 
διαγνωςτικό αξιολϐγηςη των μαθητών/τριών με πολλαπλϋσ μεθϐδουσ, μϋςα και ϋξω απϐ 
την ςχολικό αύθουςα (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςυναντόςεων-ςυζητόςεων του 
εκπαιδευτικοϑ με τουσ γονεύσ), ωσ προσ τισ γνώςεισ, τισ δεξιϐτητεσ και τισ ςτϊςεισ που 
ενυπϊρχουν ό αποκτόθηκαν την προηγοϑμενη ςχολικό χρονιϊ. Πρώτη καταγραφό των 
ατομικών αναγκών των μαθητών/τριών απϐ τον εκπαιδευτικϐ. (β) Πραγματοποιεύται 
ενημερωτικό ςυνϊντηςη εκπαιδευτικοϑ με γονεύσ με κϑριο θϋμα την παρουςύαςη τησ 
ςτοχοθεςύασ και του περιεχομϋνου του προγρϊμματοσ ςπουδών, των επιδιώξεων ςε 
επύπεδο ςχολικόσ τϊξησ και των μεθϐδων που θα χρηςιμοποιηθοϑν. υζότηςη για το ρϐλο 
και τη ςυμμετοχό των γονϋων ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. (γ) Πραγματοποιοϑνται 
διαδοχικϋσ ςυναντόςεισ ςυνεργαςύασ χολικοϑ υμβοϑλου και εκπαιδευτικών (ςυλλϐγου 
διδαςκϐντων). υζότηςη των προβλημϊτων τησ εφαρμοζϐμενησ μεθϐδου αξιολϐγηςησ των 
μαθητών/τριών. Βιβλιογραφικό ϋρευνα και παρουςύαςη εναλλακτικών μεθϐδων 
αξιολϐγηςησ. Επιλογό τησ περιγραφικόσ αξιολϐγηςησ ωσ εναλλακτικόσ μεθϐδου. (δ) Επιλογό 
των αξιολογικών δεικτών (κριτηρύων) απϐ τον εκπαιδευτικϐ κϊθε τϊξησ και ςχεδιαςμϐσ του 
ενημερωτικοϑ εντϑπου. Ανακούνωςη δεικτών απϐ τον εκπαιδευτικϐ ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ 
(ςϑμφωνα με το Πρϐγραμμα πουδών) ανϊ γνωςτικϐ αντικεύμενο. Γραπτό ενημϋρωςη των 
γονϋων (ό ανακοινώςεισ ςε ςυλλογικό ςυνϊντηςη). (ε) Πραγματοποιοϑνται ενδιϊμεςεσ 
ανατροφοδοτικϋσ ςυναντόςεισ μεταξϑ χολικοϑ υμβοϑλου και εκπαιδευτικών του 
ςχολεύου. (ςτ) Σϋλοσ πρώτου τριμόνου. Επύδοςη των εντϑπων τησ περιγραφικόσ 
αξιολϐγηςησ ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ. υλλογικό ςυνϊντηςη εκπαιδευτικοϑ/γονϋων. Ατομικϋσ 
ςυναντόςεισ εκπαιδευτικοϑ γονϋα. υζότηςη ςτην τϊξη μεταξϑ εκπαιδευτικοϑ και 
μαθητών/τριών. (Η παραπϊνω διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται ανϊ τρύμηνο). (ζ) 
Ανατροφοδοτικϋσ ςυναντόςεισ μεταξϑ χολικοϑ υμβοϑλου και εκπαιδευτικών του 
ςχολεύου ανϊ τρύμηνο με ςτϐχο την αξιολϐγηςη τησ μεθϐδου και την αντιμετώπιςη 
προβλημϊτων. (η) Πραγματοπούηςη εμπειρικόσ ϋρευνασ με ερωτηματολϐγια ςε 
εκπαιδευτικοϑσ και γονεύσ. (θ) Σϋλοσ ςχολικόσ χρονιϊσ. Εκδόλωςη παρουςύαςησ των 
αποτελεςμϊτων εφαρμογόσ τησ μεθϐδου, ανοιχτόσ ςτην τοπικό κοινωνύα (εκπαιδευτικού 
γειτονικών ςχολεύων, ερευνητϋσ, γονεύσ κ.ϊ.).  

Σα χαρακτηριςτικϊ τησ ϋρευνασ όταν η ςυμμετοχικϐτητα (οι εκπαιδευτικού ςυμμετεύχαν 
ενεργϊ ςτην επιλογό τησ μεθϐδου, ςτον ςχεδιαςμϐ, ςτην υλοπούηςη και ςτην αξιολϐγηςη 
τησ παρϋμβαςησ), η λειτουργικϐτητα (η  πρϐταςη εύναι ϊμεςα εφαρμϐςιμη), η ευελιξύα και η 
προςαρμοςτικϐτητα (οι εκπαιδευτικού εύχαν την δυνατϐτητα αλλαγών κυρύωσ ςτο ϋντυπο 
ενημϋρωςησ), η ςυνεργατικϐτητα (ςυνεργαςύα ςχολικοϑ ςυμβοϑλου και εκπαιδευτικών, 
εκπαιδευτικών-γονϋων και εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών, με ςυζητόςεισ, ανταλλαγό 
ιδεών, διατϑπωςη απϐψεων και εναλλακτικών λϑςεων), η αυτο-αξιολϐγηςη (οι 
εκπαιδευτικού ςε ϐλα τα ςτϊδια τησ παρϋμβαςησ ενθαρρϑνθηκαν να αξιολογοϑν τισ δρϊςεισ 
-ενδιϊμεςη και τελικό αξιολϐγηςη). Επιπλϋον, ωσ πλεονεκτόματα θα μποροϑςαν να 
αναφερθοϑν τϐςο η εμπλοκό των ύδιων των εκπαιδευτικών ςτην ερευνητικό διαδικαςύα (με 
εθελοντικό ςυμμετοχό), η οπούα εγγυόθηκε μύα αυθεντικϐτερη ανϊλυςη τησ εκπαιδευτικόσ 
πραγματικϐτητασ, ϐςο και η παραγωγό εκπαιδευτικόσ θεωρύασ, με την αντιμετώπιςη 
πρακτικών εκπαιδευτικών θεμϊτων η οπούα, ταυτϐχρονα, λειτοϑργηςε ωσ μύα 
επιμορφωτικό διαδικαςύα για τουσ εκπαιδευτικοϑσ που ςυμμετεύχαν. 

Σο ϋντυπο ενημϋρωςησ 

Σο ϋντυπο ενημϋρωςησ για τουσ γονεύσ και τουσ μαθητϋσ/τριεσ με τύτλο: “Ϊντυπο 
ενημϋρωςησ” εύναι τετραςϋλιδο. Ο ϐροι “ϋλεγχοσ”, “αξιολϐγηςη”, “βαθμολογύα” δεν 
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υπϊρχουν. Σο ϋντυπο παραδύδεται ςε κλειςτϐ φϊκελο ςτο μαθητό/τρια ςτο τϋλοσ κϊθε 
τριμόνου και ακολουθεύ η ςυνϊντηςη του δαςκϊλου/ασ με τουσ γονεύσ. Η διαδικαςύα αυτό 
ςυμβϊλλει ςτην ενδυνϊμωςη των ςχϋςεων εμπιςτοςϑνησ ανϊμεςα ςτο παιδύ και το 
δϊςκαλο/α. Σο παιδύ δεν αντιμετωπύζει αφηρημϋνουσ αριθμοϑσ αλλϊ απλϋσ και κατανοητϋσ 
περιγραφϋσ. Πεύθεται ϐτι το γραπτϐ που κρατϊ ςτα χϋρια του, και διαβϊζει πρώτο πριν απ’ 
ϐλουσ, απευθϑνεται ς’ αυτϐ, περιγρϊφει τα δικϊ του θετικϊ και αρνητικϊ ςτοιχεύα, τα οπούα 
πρϋπει να λϊβει ςοβαρϊ υπϐψη του.  

Θεωρεύται ιδιαύτερα χρόςιμη η ενημϋρωςη των γονϋων για τη μορφό, το περιεχϐμενο και 
τισ λειτουργύεσ τησ μεθϐδου αξιολϐγηςησ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ δαςκϊλου/ασ 
και γονϋων η ςυζότηςη επικεντρώνεται ςτουσ λϐγουσ εφαρμογόσ τησ νϋασ μεθϐδου. Για 
τυπικοϑσ διοικητικοϑσ λϐγουσ ςτο Μητρώο Μαθητών καταγρϊφεται αριθμητικό ό 
εγγρϊμματη βαθμολογύα, η οπούα δεν εύναι ανακοινώςιμη ςε παιδιϊ και γονεύσ (αλλϊ η 
γνωςτοπούηςό τησ μπορεύ να γύνει μϐνο μετϊ απϐ ςχετικϐ προφορικϐ αύτημα του γονϋα). Η 
εμπειρύα τησ εφαρμογόσ ϋδειξε ϐτι ελϊχιςτοσ αριθμϐσ γονϋων επιθυμεύ να ενημερωθεύ για 
τουσ “βαθμοϑσ” του παιδιοϑ του. 

Κατϊ τη ςϑνταξη του ενημερωτικοϑ φυλλαδύου αποφεϑγονται μειωτικού και ακραύοι 
χαρακτηριςμού, ϋντονεσ αποδοκιμαςύεσ και οριακϊ αρνητικϋσ κρύςεισ. τοιχεύα τησ 
προςωπικϐτητασ των μαθητών/τριών, που εύναι δϑςκολο να προςδιοριςτοϑν απϐ το 
δϊςκαλο/α ό απαιτοϑν ειδικϋσ γνώςεισ, δεν καταγρϊφονται. Σο ύδιο ιςχϑει και για τυχϐν 
δραςτηριϐτητεσ των μαθητών/τριών ϋξω απϐ το ςχολεύο. Προβϊλλονται κυρύωσ τα θετικϊ 
χαρακτηριςτικϊ των μαθητών/τριών. Αρνητικϋσ κρύςεισ του τϑπου “ο μαθητόσ δεν 
διακρύνεται για την εργατικϐτατϊ του/τησ” μποροϑν να αντικαταςταθοϑν απϐ καταφατικϋσ 
και ενθαρρυντικϋσ προτϊςεισ, ϐπωσ “υπϊρχουν πολλϊ περιθώρια βελτύωςησ…”. Ενδεικτικϊ 
προςφϋρεται ςτο δϊςκαλο/α διςϋλιδο φυλλϊδιο που τον βοηθϊ ςτη ςϑνταξη του 
ενημερωτικοϑ εντϑπου. 

Σο τετραςϋλιδο ενημερωτικϐ ϋντυπο διαθϋτει ικανοποιητικϐ χώρο για λεκτικϋσ 
περιγραφϋσ απϐ τον εκπαιδευτικϐ. την πρώτη ςελύδα περιλαμβϊνει ενημερωτικϐ κεύμενο 
που απευθϑνεται ςτουσ γονεύσ. την πρώτη ςελύδα, εκτϐσ απϐ τα ςτοιχεύα του ςχολεύου 
(ονομαςύα, διεϑθυνςη κ.ϊ.) και τα ςτοιχεύα του μαθητό/τριασ (ονοματεπώνυμο, αριθμϐσ 
μητρώου κ.ϊ.), περιγρϊφονται απϐ τον εκπαιδευτικϐ κοινωνικϋσ δραςτηριϐτητεσ και 
δεξιϐτητεσ που αναπτϑςςουν οι μαθητϋσ/τριεσ (εργατικϐτητα, ενδιαφϋρον, προςπϊθεια, 
ςυμμετοχό, αυτοπεπούθηςη, επιμονό, μεθοδικϐτητα, παρατηρητικϐτητα, 
αποτελεςματικϐτητα, κριτικό ικανϐτητα, ςυνεργαςύα-ςχϋςεισ με ςυμμαθητϋσ/τριεσ και 
εκπαιδευτικοϑσ, δραςτηριϐτητεσ και εργαςύεσ ϋξω απϐ τη ςχολικό αύθουςα, ιδιαύτερα 
ενδιαφϋροντα και δημιουργικϋσ ικανϐτητεσ).  

Πύνακασ 2. Απϐςπαςμα τησ πρώτησ ςελύδασ του ενημερωτικοϑ εντϑπου 

Γεληθά ζηνηρεία 

 

Εργατικϐτητα 
Ενδιαφϋρον 
Προςπϊθεια 
υμμετοχό 
Αυτοπεπούθηςη 
Επιμονό 

 
(χώροσ για τα ςχϐλια του εκπαιδευτικοϑ) 

Μεθοδικϐτητα 
Αποτελεςματικϐτητα 
Παρατηρητικϐτητα 
Κριτικό ικανϐτητα 

 
 
 
 

υνεργαςύα - χϋςεισ με 
ςυμμαθητϋσ και 
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εκπαιδευτικοϑσ 
Δραςτηριϐτητεσ και 
εργαςύεσ  
ϋξω απϐ την τϊξη 

 
 

Ιδιαύτερα ενδιαφϋροντα 
και δημιουργικϋσ 
ικανϐτητεσ 

 
 

 
Η δεϑτερη, η τρύτη και η τϋταρτη ςελύδα περιλαμβϊνουν τισ επιδϐςεισ των 

μαθητών/τριών ςε ςυγκεκριμϋνεσ δεξιϐτητεσ/δεύκτεσ) των επιμϋρουσ γνωςτικών 
αντικειμϋνων. Π.χ. ςτο μϊθημα τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ ςυμπεριλαμβϊνονται αξιολογικϋσ 
κρύςεισ ςτουσ τομεύσ τησ επικοινωνιακόσ δεξιϐτητασ (ακρϐαςη, προφορικό ϋκφραςη, 
διϊλογοσ), τησ αναγνωςτικόσ ικανϐτητασ κατανϐηςησ κειμϋνων και τησ γραπτόσ ϋκφραςησ 
(κεύμενο, ορθογραφύα, δομό του λϐγου). Ο/Η εκπαιδευτικϐσ τησ τϊξησ ϋχει τη δυνατϐτητα 
να προςθϋτει ό να διαγρϊφει δεξιϐτητεσ/δεύκτεσ απϐ το ϋντυπο ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των 
μαθητών/τριών τησ τϊξησ του και τουσ ςτϐχουσ τουσ οπούουσ θϋτει. ε ϐλα τα γνωςτικϊ 
αντικεύμενα αξιολογεύται πρώτα απ’ ϐλα η προςπϊθεια και η ςυμμετοχό. 

Πύνακασ 3. Απϐςπαςμα τησ δεϑτερησ ςελύδασ του ενημερωτικοϑ εντϑπου 

Νεοελληνικό Γλώςςα 
 
υμμετοχό – 
Προςπϊθεια 
 

 
(χώροσ για τα ςχϐλια του εκπαιδευτικοϑ) 

Ε
π

ικ
ο

ιν
ω

ν
ια

κ
ό

 δ
εξ

ιϐ
τ

η
τ

α
 

Ακρϐαςη Παρακολουθεύ τον 
ομιλητό ςιωπηρϊ και 
με προςοχό 

 

Κατανοεύ αυτϊ που 
ακοϑει 

 

Προφορικό 
ϋκφραςη 

Αρθρώνει, προφϋρει 
και τονύζει ςωςτϊ 

 

Εκφρϊζεται με 
ςαφόνεια και 
πληρϐτητα 

 

Διϊλογοσ υμμετϋχει 
εποικοδομητικϊ ςτισ 
ςυζητόςεισ - 
Εκφρϊζει απϐψεισ 

 

Ο λϐγοσ του εύναι 
προςαρμοςμϋνοσ ςτισ 
ςυνθόκεσ 
επικοινωνύασ  

 

Η αξιολϐγηςη τησ παρϋμβαςησ. Εμπειρικό ϋρευνα 

Για την αξιολϐγηςη τησ παρϋμβαςησ (ϋρευνα δρϊςησ), ςτο τϋλοσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, 
υλοποιόθηκε εμπειρικό ϋρευνα με τη μϋθοδο των γραπτών ερωτηματολογύων, τα οπούα 
απευθϑνονταν ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ των ςχολεύων εφαρμογόσ και τουσ γονεύσ των 
μαθητών/τριών. τϐχοσ τησ ϋρευνασ όταν η καταγραφό των ςτϊςεων και των αντιλόψεών 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              364 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

τουσ ςχετικϊ με την εφαρμοζϐμενη μϋθοδο περιγραφικόσ αξιολϐγηςησ. υγκεκριμϋνα, 
διερευνόθηκαν: (α) Ο βαθμϐσ αποδοχόσ τησ μεθϐδου (απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ γονεύσ 
και τουσ μαθητϋσ/τριεσ). (β) Η αποτελεςματικϐτητα τησ παρϋμβαςησ ωσ προσ την καλϑτερη  
ενημϋρωςη του γονϋα ςχετικϊ με τη ςχολικό επύδοςη του παιδιοϑ του. (γ) Η 
αποτελεςματικϐτητα τησ παρϋμβαςησ ωσ προσ την ανϊπτυξη του βαθμοϑ επικοινωνύασ και 
τισ δυνατϐτητεσ ςυνεργαςύασ του γονϋα με τον εκπαιδευτικϐ, του γονϋα με το παιδύ και του 
εκπαιδευτικοϑ με τον μαθητό/τρια. (δ) Η καταγραφό των θετικών και των αρνητικών 
χαρακτηριςτικών τησ μεθϐδου. (ε) Η καταγραφό προτϊςεων για ενδεχϐμενεσ αλλαγϋσ.  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Σν εξσηεκαηνιόγην 
Χο πξνο ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε έληππε κνξθή θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη πινπνίεζαλ ηηο δξάζεηο θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα Μάηνο-

Ηνχληνο 2015. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ είθνζη δχν (22) εθπαηδεπηηθνχο, ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν ζρνιείσλ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο 

θαη ελελήληα έμη (96) γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζπλνιηθφ αξηζκφ γνλέσλ 132 (πνζνζηφ 

70,7%) (σο γνλέαο ζεσξήζεθε έλαο εθ ησλ δχν -κεηέξα ή παηέξαο- αλά νηθνγέλεηα).  

Υξεζηκνπνηήζεθαλ σο πξνο ηε κνξθή εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ θαη σο πξνο ην 

πεξηερφκελν εξσηήζεηο θιίκαθαο, εξσηήζεηο δηαηχπσζεο άπνςεο, αηηηνιφγεζεο άπνςεο, 

δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο, εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο (αλάινγεο εξσηήζεηο απεπζχλνληαλ θαη πξνο ηνπο γνλείο): (1). Μεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο λέαο κεζφδνπ, πψο αληηκεησπίδεηε ην λέν ηξφπν αμηνιφγεζεο. (πνιχ ζεηηθά, κάιινλ 

ζεηηθά, αδηάθνξα, κάιινλ αξλεηηθά, πνιχ αξλεηηθά). ρφιηα-Παξαηεξήζεηο. (2). Πψο είδαηε λα 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζαο ην λέν ηξφπν αμηνιφγεζεο. (πνιχ ζεηηθά, κάιινλ ζεηηθά, 

αδηάθνξα, κάιινλ αξλεηηθά, πνιχ αξλεηηθά). ρφιηα-Παξαηεξήζεηο. (3). Πψο είδαηε λα αληηκεησπίδνπλ 

νη γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο ην λέν ηξφπν αμηνιφγεζεο. (πνιχ ζεηηθά, κάιινλ ζεηηθά, αδηάθνξα, 

κάιινλ αξλεηηθά, πνιχ αξλεηηθά). ρφιηα-Παξαηεξήζεηο. (4). Γξάςηε έλα ή πεξηζζφηεξα (αλ 

ππάξρνπλ) ζεηηθά ζηνηρεία (πιενλεθηήκαηα) ηεο λέαο κεζφδνπ. (5). Γξάςηε έλα ή πεξηζζφηεξα (αλ 

ππάξρνπλ) αξλεηηθά ζηνηρεία (κεηνλεθηήκαηα) ηεο λέαο κεζφδνπ. (6.) Πνηεο αιιαγέο ζα πξνηείλαηε γηα 

ηε βειηίσζε ηεο λέαο κεζφδνπ:. (7). Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο βνήζεζε 

ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζαο: (ΝΑΗ ΟΥΗ). Να δηθαηνινγήζεηε ηε 

γλψκε ζαο. (8). Πηζηεχεηε φηη ε εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο βνήζεζε ηελ 

επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζαο: (ΝΑΗ ΟΥΗ). Να δηθαηνινγήζεηε ηε γλψκε ζαο. 9. 

Πνηεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα αληηκεησπίζαηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ; Με πνηνπο 

ηξφπνπο ηα αληηκεησπίζαηε. (10). Σελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά, ζα επηζπκνχζαηε λα εθαξκνζηεί 

θαη πάιη ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ή λα επαλέιζεη ε παιηά κέζνδνο βαζκνιφγεζεο. (Να 

εθαξκνζηεί θαη πάιη ε λέα κέζνδνο αμηνιφγεζεο, Να επαλέιζεη ε παιηά κέζνδνο βαζκνιφγεζεο, 

Γελ μέξσ/ Γελ απαληψ). ρφιηα - Παξαηεξήζεηο. (11). Δδψ κπνξείηε λα γξάςεηε ζρφιηα, 

παξαηεξήζεηο, αλεθδνηνινγηθά γεγνλφηα γηα ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε. 

υνοπτικό παρουςύαςη και ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων - Εκπαιδευτικού 

Ψσ προσ τον βαθμϐ αποδοχόσ τησ μεθϐδου οι εκπαιδευτικού δηλώνουν ϐτι 
αντιμετωπύζουν πολϑ θετικϊ και μϊλλον θετικϊ τον νϋο τρϐπο αξιολϐγηςησ ςε ποςοςτϐ 
95,2¿ και αδιϊφορα 4,8¿. Δεν εμφανύζονται αναφορϋσ μϊλλον αρνητικϊ και πολϑ 
αρνητικϊ. Θεωροϑν ϐτι τϐςο οι μαθητϋσ/τριεσ (ςε ποςοςτϐ 71,4¿) ϐςο και οι γονεύσ (ςε 
ποςοςτϐ 66,6¿) αντιμετωπύζουν πολϑ θετικϊ και μϊλλον θετικϊ τον νϋο τρϐπο 
αξιολϐγηςησ.  Οι εκπαιδευτικού επιθυμοϑν να εφαρμοςτεύ και πϊλι η περιγραφικό 
αξιολϐγηςη την επϐμενη ςχολικό χρονιϊ ςε ποςοςτϐ 71,8¿, ζητοϑν να επανϋλθει η παλιϊ 
μϋθοδοσ βαθμολϐγηςησ ςε ποςοςτϐ 9,52¿ και αρνοϑνται να απαντόςουν 19¿. Αιτιολογοϑν 
την αποδοχό τησ μεθϐδου ςτο γεγονϐσ ϐτι ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει τη δυνατϐτητα να εντοπύςει 
τισ αδυναμύεσ και τισ ιδιαύτερεσ ικανϐτητεσ του μαθητό/τρια και μπορεύ να ςχεδιϊςει 
διδακτικϋσ παρεμβϊςεισ ςε ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ (4 αναφορϋσ). Επιμϋρουσ 
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αιτιολογόςεισ η παροχό κινότρων βελτύωςησ ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ, το ξεπϋραςμα τησ 
βαθμοθηρύασ και η δυνατϐτητα για αναπροςαρμογό ςτϐχων. 

Ψσ προσ την ανϊπτυξη τησ επικοινωνύασ μεταξϑ των εκπαιδευτικών με τουσ γονεύσ, οι 
εκπαιδευτικού απαντοϑν θετικϊ ςε ποςοςτϐ 57,1¿ και αρνητικϊ 33,3¿. Οι εκπαιδευτικού 
που απαντοϑν θετικϊ αιτιολογοϑν την ϊποψό τουσ προςδιορύζοντασ την επικοινωνύα ωσ 
ςυχνϐτερη, πιο ουςιαςτικό, ςτοχοθετημϋνη, προςωπικό, με ϋμφαςη ςτα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ του παιδιοϑ. Οι εκπαιδευτικού που απαντοϑν αρνητικϊ θεωροϑν ϐτι δεν 
κατϊφεραν να επικοινωνόςουν με τουσ “αδιϊφορουσ” γονεύσ. Ψσ προσ την ανϊπτυξη τησ 
επικοινωνύασ μεταξϑ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικού 
απαντοϑν θετικϊ ςε ποςοςτϐ 77,7¿ αιτιολογώντασ την ϊποψό τουσ ςτο ϐτι οι 
μαθητϋσ/τριεσ γνωρύζουν και προβληματύζονται για τισ αδυναμύεσ τουσ, αντιλαμβϊνονται 
την εξϋλιξό τουσ ςε τομεύσ πϋραν των γνωςτικών και απαλλϊςςονται απϐ το ϊγχοσ τησ 
βαθμολογύασ. 

Ψσ προσ τισ δυςκολύεσ και τα προβλόματα που αντιμετώπιςαν οι εκπαιδευτικού κατϊ την 
εφαρμογό τησ μεθϐδου καταγρϊφεται ο χρϐνοσ που καταναλώνεται γα την εφαρμογό και η 
δυςκολύα ςτην περιγραφό-αποτϑπωςη των αδυναμιών των μαθητών/τριών. 

Ψσ προσ τα θετικϊ ςτοιχεύα (πλεονεκτόματα) τησ μεθϐδου καταγρϊφονται η μεύωςη του 
ϊγχουσ του μαθητό/τριασ, η εξϊλειψη τησ βαθμοθηρύασ, η μεύωςη του ανταγωνιςμοϑ και η 
ανϊπτυξη τησ ςυνεργαςύασ, η ϋμφαςη ςτα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικϐτητασ 
του μαθητό/τριασ και η αναλυτικό περιγραφό των δεξιοτότων του. Ψσ προσ τα αρνητικϊ 
ςτοιχεύα (μειονεκτόματα) τησ μεθϐδου καταγρϊφονται οι χρονοβϐρεσ διαδικαςύεσ, η 
δυςκολύα κατανϐηςησ των περιγραφών απϐ τουσ γονεύσ και η τυποπούηςη/επανϊληψη των 
περιγραφών.  

υνοπτικό παρουςύαςη και ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων - Γονεύσ 

Ψσ προσ τον βαθμϐ αποδοχόσ τησ μεθϐδου οι γονεύσ δηλώνουν ϐτι αντιμετωπύζουν πολϑ 
θετικϊ και μϊλλον θετικϊ ςε ποςοςτϐ 90,5¿. Επιθυμοϑν την εφαρμογό τησ μεθϐδου και την 
επϐμενη ςχολικό χρονιϊ ςε ποςοςτϐ 75¿. Θεωροϑν ϐτι ο γιϐσ/κϐρη τουσ αντιμετωπύζει 
πολϑ θετικϊ και μϊλλον θετικϊ τον νϋο τρϐπο αξιολϐγηςησ ςε ποςοςτϐ 84¿.  

Ψσ προσ την αποτελεςματικϐτητα τησ παρϋμβαςησ ςτην καλϑτερη ενημϋρωςη του γονϋα 
ςχετικϊ με τη ςχολικό επύδοςη του παιδιοϑ του, οι γονεύσ δηλώνουν ϐτι ενημερώνονται πολϑ 
καλϑτερα ςε ποςοςτϐ 68,8¿ και λύγο καλϑτερα ςε ποςοςτϐ 15,6¿. 

Ψσ προσ την ανϊπτυξη του βαθμοϑ επικοινωνύασ και τισ δυνατϐτητεσ ςυνεργαςύασ του 
γονϋα με τον εκπαιδευτικϐ, οι γονεύσ απαντοϑν θετικϊ ςε ποςοςτϐ 75,3¿ και ωσ προσ την 
ανϊπτυξη τησ επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτον γονϋα με το παιδύ του απαντοϑν θετικϊ ςε 
ποςοςτϐ 75,3¿.  

Ψσ θετικϊ ςτοιχεύα (πλεονεκτόματα) τησ μεθϐδου οι γονεύσ εντοπύζουν τη πληρϋςτερη 
και λεπτομερό ενημϋρωςη των αδυναμιών αλλϊ και των ιδιαύτερων ικανοτότων των 
παιδιών τουσ, τη παρουςύαςη τησ ςυμπεριφορϊσ και την ανϊπτυξη τησ ςυνεργαςύασ με τουσ 
μαθητϋσ/τριεσ τησ τϊξησ, τον εντοπιςμϐ των ιδιαύτερων ενδιαφερϐντων του παιδιοϑ, το 
ξεπϋραςμα του ϊγχουσ και τησ βαθμοθηρύασ, την αποφυγό των ςυγκρύςεων μεταξϑ 
μαθητών/τριών και την ανϊπτυξη τησ ςυνεργαςύασ μεταξϑ ςχολεύου και οικογϋνειασ. Ψσ 
αρνητικϊ ςτοιχεύα (μειονεκτόματα) τησ μεθϐδου οι γονεύσ εντοπύζουν την ϋλλειψη 
ενημϋρωςησ πριν την εφαρμογό τησ μεθϐδου, την παρουςύα τησ βαθμολογύασ ςτη 
Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη. Μϋροσ των γονϋων “αναπολεύ” τον τρϐπο αξιολϐγηςησ 
(βαθμολϐγηςησ) των δικών τουσ μαθητικών χρϐνων.  

υμπερϊςματα 

(α) Η εφαρμογό μεθϐδου περιγραφικόσ αξιολϐγηςησ του μαθητό/τριασ εμφανύζεται 
πρακτικϊ υλοποιόςιμη. Σα προβλόματα και οι δυςκολύεσ που εντοπύςτηκαν ϋχουν πρακτικϐ 
χαρακτόρα και εύναι διαχειρύςιμα, λαμβϊνοντασ υπϐψη την ευελιξύα τησ μεθϐδου. 
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(β) Η υποδοχό και η αποδοχό που ϋτυχε η προτεινϐμενη μϋθοδοσ αξιολογεύται ωσ 
ικανοποιητικό. Οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού και οι γονεύσ των μαθητών/τριών 
εμφανύζονται με θετικό ςτϊςη και θεωροϑν ϐτι οι μαθητϋσ/τριεσ εμφανύζουν επύςησ θετικό 
ςτϊςη. 
(γ) Η προτεινϐμενη μϋθοδοσ εμφανύζεται να ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ επικοινωνύασ 
ανϊμεςα ςτον εκπαιδευτικϐ και τον μαθητό/τρια, τον εκπαιδευτικϐ και τον γονϋα, τον 
γονϋα και τον γιϐ/κϐρη του. 
(δ) Σο προτεινϐμενο μοντϋλο εμφανύζεται να ςυμβϊλλει ςτο ξεπϋραςμα των αδυναμιών και 
των αρνητικών ςυνεπειών τησ βαθμολϐγηςησ, το οπούο δημιουργεύ ϊγχοσ, εχθρϐτητα και 
αρνητικό ςτϊςη απϋναντι ςτο ςχολεύο. Αποθαρρϑνει και περιθωριοποιεύ τουσ μαθητϋσ/τριεσ 
με μϋτρια ό χαμηλό επύδοςη, καθώσ κλονύζει το αυτοςυναύςθημα και την αυτοεκτύμηςη 
τουσ. Δημιουργεύ εντϊςεισ ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ, αλλϊ και μεταξϑ 
των μαθητών/τριών. Παρουςιϊζει αδυναμύεσ ωσ προσ την αντικειμενικϐτητα, την 
αξιοπιςτύα και την εγκυρϐτητϊ τησ. Ϊχει ελϊχιςτη πληροφοριακό αξύα και δε βοηθϊ την 
επικοινωνύα ςχολεύου - οικογϋνειασ. Περιγρϊφει μϐνο την επύδοςη των μαθητών/τριών ςτα 
γνωςτικϊ αντικεύμενα (τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ απομνημονευτικϋσ ικανϐτητεσ και 
αναπαραγωγό γνώςησ) και αγνοεύ ςτοιχεύα τησ προςωπικϐτητϊσ τουσ, δυνατϐτητεσ, 
αλλαγό ςτϊςεων και απϐκτηςη δεξιοτότων. Μετατρϋπεται ςε αυτοςκοπϐ. Προωθεύ τον 
ανταγωνιςμϐ και εμποδύζει τον ανϊπτυξη δημοκρατικοϑ κλύματοσ ςτη ςχολικό αύθουςα, 
καλλιεργώντασ τον ατομικιςμϐ. Διαταρϊςςει την παιδαγωγικό ςχϋςη ανϊμεςα ςε 
εκπαιδευτικοϑσ και μαθητϋσ/τριεσ, καθώσ κυριαρχοϑν οι ςχϋςεισ ελϋγχου και εξουςύασ και 
ϐχι ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ. τιγματύζει το μαθητό/τρια με χαμηλϋσ επιδϐςεισ ωσ τον κϑριο 
υπεϑθυνο τησ αποτυχύασ του. Ευνοεύ τουσ κοινωνικϊ ευνοημϋνουσ και αδικεύ τουσ κοινωνικϊ 
αδικημϋνουσ.  

Αντύθετα, η εφαρμογό τησ περιγραφικόσ αξιολϐγηςησ προςφϋρει ςτα μϋλη τησ ςχολικόσ 
κοινϐτητασ τα ποιοτικϊ πλεονεκτόματα τησ αξιολϐγηςησ. Η μϋθοδοσ αποτελεύ μια ςυνεχόσ, 
δυναμικό και ρϋουςα διαδικαςύα που παρακολουθεύ τον μαθητό/τρια ςε ϐλη τη μαθηςιακό 
διαδικαςύα ςε τρεισ φϊςεισ: ωσ διαγνωςτικό καθορύςει τισ ανϊγκεσ και τουσ 
προκαταβολικοϑσ οργανωτϋσ (κριτόρια αξιολϐγηςησ), ωσ διαμορφωτικό λειτουργεύ 
ανατροφοδοτικϊ και ενημερώνει για την πορεύα τησ διαδικαςύασ και καθορύζει το εύδοσ τησ 
προςπϊθειασ που πρϋπει να γύνει για να πετϑχει ο μαθητόσ/τρια τουσ διδακτικοϑσ ςτϐχουσ 
και ωσ τελικό αποτιμϊ την προςπϊθεια και ςυμβϊλλει ςτον επαναςχεδιαςμϐ. 
Ανταποκρύνεται με ευελιξύα ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ περύςταςησ (προγρϊμματα ςπουδών, 
γνωςτικϊ αντικεύμενα, ςτϐχοι μϊθηςησ κ.λπ.). Διαθϋτει ϋνα ιςχυρϐτατο επικοινωνιακϐ 
φορτύο χρόςιμο, τϐςο ςτην ενημϋρωςη εκπαιδευτικών, γονϋων και παιδιών ϐςο και ςτην 
ανϊπτυξη διαϑλων επικοινωνύασ μεταξϑ τουσ. Προϒποθϋτει τη ςυνεργαςύα του 
μαθητό/τριασ και του γονϋα. Καταλυτικϐ ςτοιχεύο για την επιτυχύα μιασ 
αλληλοεπιδραςτικόσ διαδικαςύασ αποτελεύ η ςυμφωνύα (μαθηςιακϐ ςυμβϐλαιο) ανϊμεςα ςε 
εκπαιδευτικοϑσ, γονεύσ και παιδιϊ για τουσ ςτϐχουσ τουσ οπούουσ καλοϑνται να επιτϑχουν 
μϋςα ςε μια ςχολικό χρονιϊ και τουσ δεύκτεσ (τισ παραμϋτρουσ) με τουσ οπούουσ θα 
αξιολογηθεύ ο βαθμϐσ επιτυχύασ των ςτϐχων ςτο ςϑνολο των δυνατοτότων του 
μαθητό/τριασ, ςτην προςπϊθεια που κατϋβαλε και ςτη βελτύωςη που πϋτυχε (Σςιϊκαλοσ 
1992).  

 Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ ςυμφωνοϑν με παλαιϐτερεσ καταγραμμϋνεσ ερευνητικϋσ 
μελϋτεσ (Γρϐςδοσ, 2006, Φανιωτϊκησ, 2006). 

Σο επϐμενο βόμα, καθϐλου ουτοπικϐ, θα μποροϑςε να εύναι ϋνα ςυνδυαςτικϐ μοντϋλο 
εναλλακτικών μορφών αξιολϐγηςησ (Γρϐςδοσ, 2011) με ϋμφαςη ςτην αξιολϐγηςη με τη 
ςυνεργαςύα του μαθητό/τριασ, η οπούα να περιλαμβϊνει και ςτοιχεύα αυτοαξιολϐγηςησ, 
ϐπου ο μαθητόσ/τρια ςυμμετϋχει ςτο ςχεδιαςμϐ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, θϋτει 
ςτϐχουσ, κρύνει και ςχολιϊζει.  

Αναφορϋσ 
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Πεξίιεςε 

Η ειςόγηςη αυτό αποτελεύ μύα παρουςύαςη ενϐσ προγρϊμματοσ, που υλοποιόθηκε 
με τη μϋθοδο project, ςτο πλαύςιο διδαςκαλύασ τησ διδακτικόσ ενϐτητασ Υυςικϊ, για 
την Ε’ και τη τ’ Δημοτικοϑ. υγκεκριμϋνα παρουςιϊζεται ο τρϐποσ εργαςύασ των 
εκπαιδευτικών πϊνω ςε ςυγκεκριμϋνεσ ενϐτητεσ, με διαφορετικϋσ μεθϐδουσ 
διδαςκαλύασ, καταγρϊφοντασ ςυνεχώσ τισ επιδϐςεισ των μαθητών, προγνωςτικϊ 
και μεταγνωςτικϊ, επιδιώκοντασ να επιτευχθεύ ο οικοδομιςμϐσ τησ γνώςησ απϐ τουσ 
μαθητϋσ με τον εκπαιδευτικϐ ςε ρϐλο καθοδηγητό και ςυντονιςτό των 
δραςτηριοτότων. Αρχικϊ, διατυπώθηκαν οι διδακτικού ςτϐχοι και οι αρχϋσ που θα 
ικανοποιοϑςε το ςχϋδιο μαθόματοσ, καθορύςτηκαν οι δρϊςεισ και ϋγινε ϋνασ 
χρονικϐσ προγραμματιςμϐσ. Για την διαθεματικό αυτό εργαςύα χρηςιμοποιόθηκαν 
απϐ τουσ μαθητϋσ ειδικϊ φϑλλα εργαςύασ, εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ και υλικϊ για 
πειρϊματα. Παρϊλληλα, πραγματοποιόθηκε εκπαιδευτικό επύςκεψη για να 
παρατηρόςουν απϐ κοντϊ οι μαθητϋσ τη λειτουργύα μιασ ανεμογεννότριασ και οι 
μαθητϋσ δημιοϑργηςαν πρϐτυπεσ καταςκευϋσ ϐπωσ μικρϋσ γεννότριεσ, ηλεκτρικϊ 
κουδοϑνια και ιςχυροϑσ ηλεκτρομαγνότεσ. Σϋλοσ, δε θα μποροϑςε να λεύπει η τελικό 
παρουςύαςη, που ϋγινε ςτουσ γονεύσ του ςχολεύου. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Project, Ηλεκτρομαγνητιςμϐσ, εποικοδομιςμϐσ, καταςκευϋσ  

 

Δηζαγσγή 

το πλαύςιο του μαθόματοσ Υυςικϊ για την Ε’ και Σ’ δημοτικοϑ και με εχϋγγυα τισ 
γνώςεισ για τα οφϋλη τησ ανακαλυπτικόσ και ομαδοςυνεργατικόσ μϊθηςησ, τισ βαςικϋσ 
αρχϋσ και τα μϋςα οργϊνωςησ ενϐσ μαθηςιακοϑ περιβϊλλοντοσ οργανώθηκε και 
υλοποιόθηκε η διδαςκαλύα του ηλεκτρομαγνητιςμοϑ μϋςω πειραματικόσ και ψηφιακόσ 
προςϋγγιςησ τησ γνώςησ.   

Η ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ διδαςκαλύασ, ο κοινωνικϐσ εποικοδομητιςμϐσ, η βιωματικό 
προςϋγγιςη τησ γνώςησ, ςε ςυνδυαςμϐ με ϋντυπο και ψηφιακϐ υλικϐ καθιςτοϑν τη 
διδαςκαλύα αποτελεςματικϐτερη (Ματςαγγοϑρασ, 2008; Solomon 1987; Ζωγϐπουλοσ, 
2013). ήταν ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ εύναι επικουρικϐσ και υποςτηρικτικϐσ, αφόνει τα 
περιθώρια ςτο μαθητό να αυτενεργόςει και να οικοδομόςει τη γνώςη. Ϊτςι, επιτυγχϊνεται 
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η μϊθηςη μϋςω τησ ανακϊλυψησ, του μεταςχηματιςμοϑ και του ελϋγχου των γνώςεων 
(Bruner, 1966). Επιλϋγοντασ ο δϊςκαλοσ την καθοδηγοϑμενη ανακϊλυψη, δύνει την ευκαιρύα 
ςτουσ μαθητϋσ να αιςθανθοϑν την ςυγκύνηςη τησ ανακϊλυψησ, γεγονϐσ που αποτελεύ 
κύνητρο για μϊθηςη και ανταμοιβό για την δημιουργικό εργαςύα. Μϋςω αυτόσ τησ μϊθηςησ, 
οι μαθητϋσ ϋρχονται ςε επαφό απευθεύασ με τα υλικϊ, ανακαλϑπτουν πρϐτυπα και 
κανονικϐτητεσ του περιβϊλλοντοσ τουσ, ενώ αναδιοργανώνουν τισ όδη υπϊρχουςεσ 
εναλλακτικϋσ ιδϋεσ. 

Επιλϋχθηκε ειδικϊ η διδαςκαλύα του ηλεκτρομαγνητιςμοϑ γιατύ πληρού βαςικϋσ 
προϒποθϋςεισ που ευνοοϑν μια διδαςκαλύα βαςιςμϋνη ςε καινοτϐμεσ προςεγγύςεισ. Αρχικϊ, 
αποτελεύ βαςικϐ θϋμα των Υυςικών Επιςτημών του δημοτικοϑ ενώ παρϊλληλα ϋχει 
ιδιαύτερο ενδιαφϋρον για την καθημερινό ζωό τουσ. Επύςησ, εμπεριϋχει αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ, 
δϑςκολεσ ςτην κατανϐηςη απϐ μαθητϋσ αυτόσ τησ ηλικύασ ενώ υπϊρχει ανεπαρκόσ 
διερεϑνηςη του θϋματοσ, ώςτε να εντοπιςτοϑν οι αντιλόψεισ και οι  ιδιαύτερεσ δυςκολύεσ 
των παιδιών δημοτικοϑ (Πιλϊτου, 2007). Σϋλοσ, η ϑπαρξη αρκετών διαθϋςιμων ψηφιακών 
λογιςμικών διευκϐλυνε την επιλογό των κατϊλληλων προσ χρόςη, προςφϋροντασ ϋνα 
αφαιρετικϐ και ελεγχϐμενο περιβϊλλον, ςτο οπούο η ϋκβαςη των αποτελεςμϊτων εύναι 
ςαφόσ, χωρύσ περιςπαςμοϑσ και χωρύσ περιθώρια ςϑγχυςησ ό αμφιβολύασ. 

κοπϐσ τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ όταν να οικοδομόςουν τα παιδιϊ τη νϋα 
γνώςη, το περιεχϐμενο τησ οπούασ δεν οριζϐταν εκ των προτϋρων. Ο ηλεκτρομαγνητιςμϐσ 
αποτελεύ ϋνα δϑςκολο θϋμα ςτη διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ. Πρϐκειται για μια ϋννοια, η οπούα 
δεν εύναι εϑκολο να προςεγγιςτεύ διαιςθητικϊ απϐ τουσ μαθητϋσ και ςυνοδεϑεται απϐ 
πλόθοσ παρανοόςεων και λανθαςμϋνων αντιλόψεων ςε ϐλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ 
(Driver et. al., 1993; 2000). Μϋςω του προγρϊμματοσ οι μαθητϋσ προςϋγγιςαν πρακτικϊ και 
ψηφιακϊ την ουςύα του ηλεκτρομαγνητιςμοϑ με τη βοόθεια πειραμϊτων. Μϋςα απϐ τα 
πειρϊματα αυτϊ, οι μαθητϋσ ανακϊλυψαν μϐνοι τουσ την αλληλϋνδετη ςχϋςη που υπϊρχει 
ανϊμεςα ςτα ηλεκτρικϊ και τα μαγνητικϊ φαινϐμενα.  

Μέζνδνο εξγαζίαο 

Οι διδακτικϋσ ενϐτητεσ που επιλϋχθηκαν για να ενςωματωθοϑν ςε αυτόν την εργαςύα 
εύναι οι εξόσ: 

 Απλϐ ηλεκτρικϐ κϑκλωμα 
 Ο μαγνότησ 
 Απϐ τον μαγνητιςμϐ ςτον ηλεκτριςμϐ 
 Απϐ τον ηλεκτριςμϐ ςτον μαγνητιςμϐ 

Η μϋθοδοσ εργαςύασ ποικύλει ανϊλογα με τισ δρϊςεισ που υλοποιόθηκαν. Αναλυτικϐτερα, 
οι δρϊςεισ που καθϐριςαν τισ μεθϐδουσ όταν η εργαςύα με τα εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ 
Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. του Πανεπιςτημύου Αθηνών και του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ και Faraday του 
Phet, Colorado,  τα πειρϊματα με διϊφορα υλικϊ που πραγματοπούηςαν οι μαθητϋσ, τα 
φϑλλα εργαςύασ και η καταςκευό τησ μακϋτασ. Η εργαςύα αυτό υλοποιόθηκε ςε δϑο ϊξονεσ. 
Απϐ τη μύα τϋςςερα φϑλλα εργαςύασ (διϊρκειασ δϑο διδακτικών ωρών το καθϋνα), που 
περιεύχαν τισ δραςτηριϐτητεσ, και την ανϊλυςη- ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων και τη 
διεξαγωγό ςυμπεραςμϊτων, που ϋγινε μετϊ απϐ κϊθε φϑλλο εργαςύασ, διϊρκειασ μιασ 
διδακτικόσ ώρασ (τϋςςερισ ςτο ςϑνολο).   

Για τϋςςερισ εβδομϊδεσ, δηλαδό, ϊλλαξε η δομό τησ διδαςκαλύασ, αφοϑ παραμερύςαμε τα 
ςχολικϊ εγχειρύδια και εργαςτόκαμε με τα φϑλλα εργαςύασ που δημιουργόςαμε για την 
ενϐτητα αυτό. Η διδαςκαλύα ϋλαβε χώρα ςτο εργαςτόριο τησ Πληροφορικόσ του ςχολεύου, 
ϐπου εγκαταςτϊθηκαν και οι πϊγκοι εργαςύασ για τα πειρϊματα με τα υλικϊ. Οι τρεισ 
διδακτικϋσ ώρεσ για το αντικεύμενο των Υυςικών (ϐπωσ ορύζει το ΔΕΠΠ/ΑΠ) 
διατηρόθηκαν ωσ εύχαν, με τισ δϑο διδακτικϋσ ώρεσ να γύνονται ςε ςυνεχϐμενο εκπαιδευτικϐ 
δύωρο μύα μϋρα τησ εβδομϊδασ και την τρύτη ώρα να διδϊςκεται ξεχωριςτό μϋρα ςτην ύδια 
εβδομϊδα. 
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Σο πρώτο δύωρο οι μαθητϋσ καλοϑνταν να απαντόςουν ςτα ειδικϊ διαμορφωμϋνα φϑλλα 
εργαςύασ, τα οπούα εύχαν ςυγκεκριμϋνη δομό. Αρχικϊ, χρηςιμοποιώντασ οριςμϋνεσ εικϐνεσ 
ωσ αφϐρμηςη προςπαθόςαμε να κινητοποιόςουμε τουσ μαθητϋσ ώςτε να απαντόςουν ςε 
ατομικϋσ εργαςύεσ, με ςκοπϐ να καταγρϊψουμε τισ αρχικϋσ τουσ ιδϋεσ. Ϋταν ςημαντικϐ να 
εξηγόςουμε ςτουσ μαθητϋσ ϐτι δεν αξιολογοϑνται κατϊ τη δοκιμαςύα αυτό, ώςτε να μασ 
δώςουν αληθεύσ απαντόςεισ, καθώσ και να αποφϑγουμε αντιγραφό ιδεών.  

Ϊπειτα για περύπου μύα διδακτικό ώρα, οι μαθητϋσ εργϊζονταν ςτα εκπαιδευτικϊ 
λογιςμικϊ με βϊςη τισ ακριβεύσ οδηγύεσ που δϐθηκαν ςτα φϑλλα εργαςύασ. ε αυτό τη φϊςη 
ιδιαύτερη προςοχό δϐθηκε ςτο να ςυμμετϋχουν ϐλοι οι μαθητϋσ ςτο μαθηςιακϐ προώϐν, μϋςα 
απϐ την δοκιμό των λογιςμικών και ςτην εξαγωγό των ςυμπεραςμϊτων. Καθοδηγητικϊ 
ερωτόματα για οριςμϋνουσ μαθητϋσ εύχαν προβλεφθεύ και διατυπώθηκαν για να 
επιτευχθοϑν οι διδακτικού μασ ςτϐχοι. Η κϊθε ομϊδα ϋπρεπε να εξϊγει ϋνα ςυμπϋραςμα απϐ 
τισ δοκιμϋσ που ϋκανε, και τα κατϋγραψε ςτο φϑλλο εργαςύασ. 

τη ςυνϋχεια, οι ομϊδεσ ϊλλαζαν και η διδαςκαλύα μεταφερϐταν ςτουσ πϊγκουσ 
εργαςύασ, ϐπου δύνονταν πϊντα μερικϊ λεπτϊ για να επεξεργαςτοϑν οι μαθητϋσ τα υλικϊ 
που βρύςκονταν πϊνω ςτο τραπϋζι. Ϊπειτα, με τισ οδηγύεσ του φϑλλου εργαςύασ, 
πραγματοποιοϑςαν τα πειρϊματα με πολϑ μικρό παρϋμβαςη του εκπαιδευτικοϑ, ϐπου 
κρύθηκε αναγκαύο ςε καθοδηγητικϐ ρϐλο, μϋςω καθοδηγητικών ερωτημϊτων και ϐχι με 
διατϑπωςη κανϐνων ό ςυμπεραςμϊτων. τϐχοσ όταν να οδηγηθοϑν οι μαθητϋσ ςτη 
διατϑπωςη των ςυμπεραςμϊτων με βϊςη τα ϐςα εντϐπιςαν κατϊ την υλοπούηςη των 
δραςτηριοτότων. 

 Η τρύτη διδακτικό ώρα τησ κϊθε εβδομϊδασ αναλώθηκε ςε παρουςύαςη ϐςων εύδαμε ςτα 
πειρϊματα απϐ τον/την εκπαιδευτικϐ, ενώ ςε κϊθε βόμα υπόρχε ςυζότηςη και 
ανατροφοδϐτηςη απϐ τουσ μαθητϋσ. τϐχοσ αυτόσ τησ ενϋργειασ όταν να ξεδιαλϑνουμε 
οποιαδόποτε απορύα ό παρεξόγηςη ςτισ ϋννοιεσ και να βεβαιώςουμε ϐτι ϐλοι οι μαθητϋσ 
εύχαν κατανοόςει πλόρωσ τισ ϋννοιεσ.  

Σϋλοσ, αφιερώςαμε οκτώ διδακτικϋσ ώρεσ ςτην δημιουργύα καταςκευών ϐπωσ εύναι οι 
ηλεκτρομαγνότεσ, ηλεκτρικϋσ γεννότριεσ και τα ηλεκτρικϊ κουδοϑνια. Οι καταςκευϋσ αυτϋσ 
ϋγιναν απϐ τουσ μαθητϋσ ςε ςχηματιςμοϑσ ομϊδων που αποφϊςιςαν οι ύδιοι μεταξϑ τουσ, 
καθώσ και το εύδοσ τησ καταςκευόσ. ήπωσ προτεύνουν και οι Κουντουριώτησ & Μύχασ 
(2007), για τη διδαςκαλύα χρηςιμοποιόθηκε το μοντϋλο του φανταςτικοϑ τρϋνου των 
Joshua και Dupin, μϋςα απϐ τα λογιςμικϊ, ενώ ςτα πειρϊματα ϋνα απλοποιημϋνο μοντϋλο 
υλικοϑ οικοδομόματοσ για τουσ ςτερεοϑσ αγωγοϑσ. 

 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

Ξεκινώντασ αυτόν την εργαςύα καθορύςτηκαν απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ οι διδακτικού 
ςτϐχοι που ϋπρεπε να επιτευχθοϑν. Αναλυτικϐτερα: 

 ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΚΤΚΛΨΜΑ: 
 Να θυμηθοϑν οι μαθητϋσ πώσ λειτουργεύ ϋνα απλϐ ηλεκτρικϐ κϑκλωμα 
 Οι μαθητϋσ να εύναι ςε θϋςη να καταςκευϊςουν ϋνα κλειςτϐ ηλεκτρικϐ 

κϑκλωμα 
 Ο ΜΑΓΝΗΣΗ: 

 Να διαπιςτώςουν οι μαθητϋσ πειραματικϊ ϐτι οι μαγνητικϋσ δυνϊμεισ 
αςκοϑνται με επαφό αλλϊ και απϐ απϐςταςη 

 Να διακρύνουν τα παιδιϊ πειραματικϊ τα ςιδηρομαγνητικϊ υλικϊ 
 ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ ΣΟΝ ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ: 

 Να διαπιςτώςουν οι μαθητϋσ πειραματικϊ ϐτι, ϐταν ϋνασ αγωγϐσ διαρρϋεται 
απϐ ρεϑμα, αποκτϊ μαγνητικϋσ ιδιϐτητεσ 

 Να καταςκευϊςουν οι μαθητϋσ ϋνα πηνύο και ϋναν ηλεκτρομαγνότη 
 ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΣΟΝ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ: 

 Να δημιουργόςουν οι μαθητϋσ ηλεκτρικϐ ρεϑμα χρηςιμοποιώντασ μαγνότεσ 
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 Να πειραματιςτοϑν τα παιδιϊ ςτη λειτουργύα μιασ γεννότριασ: το 
παρϊδειγμα του δυναμϐ 

 

Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο 

Για την επύτευξη των ςτϐχων μασ επιλϋξαμε την ομαδοςυνεργατικό μϋθοδο αφενϐσ για 
τα πολλαπλϊ οφϋλη που θα εύχε για τουσ μαθητϋσ μασ (Ζωγϐπουλοσ, 2013), αφετϋρου για 
την υλοπούηςη καταςκευών αυξημϋνησ πολυπλοκϐτητασ. Οι μαθητϋσ δοϑλεψαν με ειδικϊ 
διαμορφωμϋνα απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ φϑλλα εργαςύασ , που περιελϊμβαναν 
δραςτηριϐτητεσ ατομικϋσ και ομαδικϋσ. Φρηςιμοποιόθηκε, λοιπϐν, ομαδοςυνεργατικό 
μϋθοδοσ διδαςκαλύασ, ϐμωσ οι ομϊδεσ εύχαν οριςτεύ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ με τρϐπο 
ανομοιογενό, ώςτε να εύναι ιςοδϑναμεσ. Δημιουργόθηκαν πϋντε ομϊδεσ των τριών, 
τεςςϊρων ό πϋντε ατϐμων ανϊ ομϊδα, ενώ οι ρϐλοι όταν εναλλαςςϐμενοι, για να εργϊζονται 
ϐλοι το ύδιο. Η διαφοροπούηςη ςτον αριθμϐ ατϐμων προϋκυψε λϐγω υποδομών 
(ςυγκεκριμϋνοσ αριθμϐσ Η/Τ ςτο εργαςτόριο, ςυγκεκριμϋνοσ αριθμϐσ πϊγκων εργαςύασ). 
Ειδικϐτερα οι ομϊδεσ όταν οχτώ των τριών ατϐμων ςτουσ υπολογιςτϋσ και 5 των τεςςϊρων 
ό πϋντε ατϐμων ςτουσ πϊγκουσ εργαςύασ. Ϋταν απαραύτητο να υπϊρχει αμοιβαύα 
υποςτόριξη και βοόθεια, πρϊγμα που οδόγηςε αναπϐφευκτα ςτην δημιουργύα ςχϋςεων 
αλληλεγγϑησ. Αυτό η μϋθοδοσ διδαςκαλύασ απαύτηςε απϐ τουσ μαθητϋσ την αμοιβαύα 
προςπϊθεια για την επύτευξη του κοινοϑ ςτϐχου, ϐμωσ τουσ ενύςχυςε με δημιουργικϐτητα 
και ενϋργεια. 

Φχιια εξγαζίαο 

Η δομό των φϑλλων εργαςύασ όταν ςυγκεκριμϋνη και ακολουθοϑςε ϋνα πρϐτυπο. την 
αρχό υπόρχε μια ειςαγωγό που ειςόγαγε ϋναν προβληματιςμϐ με μια εικϐνα ωσ αφϐρμηςη 
(Εικϐνα 1). Φρηςιμοποιόθηκαν ατομικϋσ δραςτηριϐτητεσ (Εικϐνα 1) με ςκοπϐ την ανύχνευςη 
αρχικών ιδεών των παιδιών αλλϊ και την ελεϑθερη ϋκφραςη απϐψεων. Επύςησ, με αυτϐ τον 
τρϐπο τα παιδιϊ παρακολουθοϑν την εξϋλιξη των απϐψεών τουσ.  

Ακϐμη, χρηςιμοποιόθηκαν ομαδικϋσ δραςτηριϐτητεσ (Εικϐνα 2) που εξυπηρετοϑςαν ςτη 
ςυζότηςη δεδομϋνων και ςτο χειριςμϐ του εργαςτηριακοϑ υλικοϑ. Σα φϑλλα εργαςύασ όταν 
ο οδηγϐσ για την διεκπεραύωςη των ψηφιακών δραςτηριοτότων και των πειραμϊτων με τα 
υλικϊ. Σο κϊθε φϑλλο εργαςύασ ολοκληρώθηκε μϋςα ςε ϋνα διδακτικϐ τρύωρο (135 λεπτϊ), 
απϐ το οπούο τα 90 λεπτϊ αφοροϑςαν ςτην ολοκλόρωςη των δραςτηριοτότων και όταν 
ςυνεχϐμενα, ενώ τα υπϐλοιπα 45 λεπτϊ αφοροϑςαν ςτην ςυζότηςη, ςτην ανατροφοδϐτηςη 
και ςτην διατϑπωςη ςυμπεραςμϊτων την επϐμενη μϋρα. Κατϊ μϋςο ϐρο, η εργαςύα ςτουσ 
υπολογιςτϋσ και η βιωματικό προςϋγγιςη απαςχολοϑςαν τουσ μαθητϋσ για μύα διδακτικό 
ώρα ϋκαςτη. Ωμεςο αποτϋλεςμα όταν η ςυνεργαςύα ςτην ομϊδα και η ανϊπτυξη 
επικοινωνιακών δεξιοτότων των μαθητών. Ομαδικϊ ϋγινε η ανϊλυςη των δεδομϋνων, η 
διατϑπωςη προβλϋψεων για τα πειρϊματα που πραγματοποιόθηκαν και η καταγραφό των 
παρατηρόςεων. ημαντικϐ ρϐλο ϋπαιξε αυτό η μϋθοδοσ διδαςκαλύασ ςτην εξαγωγό 
ςυμπεραςμϊτων, αφοϑ οι απϐψεισ που δημιουργόθηκαν μϋςα ςτην ομϊδα οδόγηςαν ςτη 
γενύκευςη. Η ενεργϐσ ςυμμετοχό των μαθητών ςτη διατϑπωςη των απϐψεων, λοιπϐν, 
ϋπαιξε καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην οικοδϐμηςη τησ νϋασ γνώςησ. 
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Δηθφλα 1:Αθφξκεζε- Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

Αναγνωρύζοντασ τη ςημαςύα τησ αλληλεπύδραςησ μϋςα ςτην ομϊδα, δε θα μποροϑςαμε 
να παραβλϋψουμε την επύδραςη ςτην ολομϋλεια τησ τϊξησ. Σο ςυμπϋραςμα και οι 
ιδιαιτερϐτητεσ τησ κϊθε ενϐτητασ που διδϊχθηκαν οι μαθητϋσ κϊποιεσ φορϋσ χρειϊςτηκε να 
αποδοθοϑν ςτην ολομϋλεια για την αποφυγό παρερμηνειών.  

 

Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

Για τα λογιςμικϊ, που χρηςιμοποιόθηκαν, υπόρχαν ρητϋσ οδηγύεσ ςτα φϑλλα εργαςύασ 
(Εικϐνα 3) για την αποφυγό δυςκολιών που δημιουργοϑνται λϐγω ϋλλειψησ δεξιοτότων. 

 

Δηθφλα 3: Οδεγίεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Faraday 

Πεηξάκαηα κε πιηθά 

Σο ςχολεύο προμηθεϑτηκε ϐλα τα απαραύτητα υλικϊ για τη διεξαγωγό των πειραμϊτων, 
και ςε ςυνδυαςμϐ με τισ οδηγύεσ των πειραμϊτων οι μαθητϋσ επεξεργϊςτηκαν τα υλικϊ με 
κϊθε πιθανϐ τρϐπο, οδηγοϑμενοι αναπϐφευκτα ςτη ςωςτό κατεϑθυνςη. Δημιουργόθηκε 

Δηθφλα 2: Οκαδηθή δξαζηεξηφηεηα (πείξακα) 
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ϋτςι το μαθηςιακϐ προώϐν χωρύσ την ενεργό παρουςύα του δαςκϊλου, ο οπούοσ επενϋβη 
υποςτηρικτικϊ ςε λύγεσ μϐνο περιπτώςεισ. 

Καηαζθεπέο 

Οι μαθητϋσ, αφοϑ ολοκλόρωςαν την εργαςύα με τα φϑλλα εργαςύασ και την ανϊλυςη των 
ςυμπεραςμϊτων, κλόθηκαν να εφαρμϐςουν ϐςα ϋμαθαν δημιουργώντασ καταςκευϋσ (οχτώ 
διδακτικϋσ ώρεσ, τϋςςερα δύωρα), για να ςυνδϋςουν τη νϋα γνώςη με το περιβϊλλον και την 
καθημερινϐτητα. Ακολουθώντασ, λοιπϐν, μια βιωματικό προςϋγγιςη οι μαθητϋσ 
καταςκεϑαςαν ιςχυροϑσ ηλεκτρομαγνότεσ, ηλεκτρογεννότριεσ και ηλεκτρικϊ κουδοϑνια. 

Ϊνασ απϐ τουσ ςτϐχουσ που επιτεϑχθηκαν όταν η ανϊπτυξη δεξιοτότων και ικανοτότων 
τεχνικόσ ςχεδύαςησ και καταςκευόσ μοντϋλων. υγκεκριμϋνα οι μαθητϋσ δημιοϑργηςαν τα 
πρϐτυπα καταςκευόσ, ενώ ςε κϊθε ςτϊδιο ανϋλυςαν τη λειτουργικϐτητα των μοντϋλων με 
υποθϋςεισ που επιβεβαύωναν ό απϋρριπταν οι ύδιοι, διενεργώντασ τεχνικϋσ δοκιμϋσ. ε αυτϋσ 
τισ δοκιμϋσ, ωςτϐςο παρουςιϊςτηκαν δυςκολύεσ, οι οπούεσ ξεπερϊςτηκαν με αποτϋλεςμα 
την ανϊπτυξη ικανϐτητασ επύλυςησ τεχνολογικών προβλημϊτων. 

Αμηνιόγεζε 

Η αξιολϐγηςη τησ διδαςκαλύασ ϋγινε ςε τρύα ςτϊδια τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ: 
 Αρχικό ό διαγνωςτικό (εικϐνα 4). Η αρχικό αξιολϐγηςη εύχε ωσ ςκοπϐ τον 

προςδιοριςμϐ των προηγοϑμενων γνώςεων και την κατϊλληλη προςαρμογό τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ με ατομικϋσ δραςτηριϐτητεσ (Εικϐνα 4). 

 Διαμορφωτικό ό ςταδιακό (Εικϐνα 5). Αυτό η μορφό αξιολϐγηςησ χρηςιμοποιόθηκε 
για να ελϋγξουμε την πορεύα προσ την επύτευξη κϊθε ςτϐχου. 

 Σελικό ό αθροιςτικό (Εικϐνα 6). Αυτό η μορφό αξιολϐγηςησ χρηςιμοποιόθηκε για να 
προςδιοριςτεύ ςυνολικϊ το μαθηςιακϐ προώϐν ςε ςϑγκριςη με τον ςτϐχο που εύχε 
αρχικϊ οριςτεύ. 

  

 

Δηθφλα 4: Αξρηθή αμηνιφγεζε 
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Δηθφλα 5: Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

 

Δηθφλα 6:Σειηθή αμηνιφγεζε 

πκπεξάζκαηα 

Κατϊ την αξιολϐγηςη τησ διδαςκαλύασ ϋγινε μια ποςοτικό ςϑγκριςη των αποτελεςμϊτων 
(Πύνακασ 1) των φϑλλων εργαςύασ. Υανερϐ εύναι λοιπϐν ϐτι η μϋθοδοσ τησ διδαςκαλύασ εύχε 
ςημαντικϊ αποτελϋςματα ςτην επύτευξη των διδακτικών ςτϐχων που εύχαν τεθεύ. Σϐςο 
κατϊ τη διαμορφωτικό αξιολϐγηςη ϐςο και κατϊ την τελικό, παρατηρόθηκε μεγϊλη 
βελτύωςη ςτο μαθηςιακϐ προώϐν, και ςτην ποιϐτητα των απαντόςεων των μαθητών. Αυτϐ 
φανερώνει ϐτι η ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ βελτιςτοπούηςε τισ γνώςεισ, αλλϊ και η 
βιωματικό προςϋγγιςη ςε ςυνδυαςμϐ με την ανακαλυπτικό μϊθηςη οδόγηςαν ςτον 
οικοδομιςμϐ τησ γνώςησ απϐ τουσ μαθητϋσ. 

Με την εργαςύα αυτό επιτεϑχθηκε η βαθϑτερη κατανϐηςη των νϋων αντικειμϋνων απϐ 
μϋρουσ των μαθητών, διϐτι εργϊςτηκαν μεθοδικϊ, ςυνεργατικϊ, με αυτενϋργεια και ςυνεχό 
ανατροφοδϐτηςη. Με αυτϐ τον τρϐπο, εξαςφαλύςτηκε μια ποιοτικϐτερη μαθηςιακό 
διαδικαςύα ενώ οι ύδιοι οι μαθητϋσ αϑξηςαν τα επύπεδα αυτοπεπούθηςησ και αυτοεκτύμηςησ 
τουσ, διϐτι εργϊςτηκαν δημιουργικϊ και πολλϋσ φορϋσ αυτϐνομα. Επιπλϋον, καλλιεργόθηκαν 
οι ομαδοςυνεργατικϋσ μϋθοδοι διδαςκαλύασ, οι οπούεσ δημιοϑργηςαν ϋνα ϐμορφο κλύμα 
ςτην τϊξη ενώ παρϊλληλα τροφοδϐτηςαν τουσ μαθητϋσ με τισ αρχϋσ τησ ςυνεργαςύασ, τησ 
διαλλακτικϐτητασ και τησ αλληλοβοόθειασ. Μϋςω αυτόσ τησ  ςυνεργατικόσ μϊθηςησ 
μειώθηκαν τα ςυναιςθόματα ϊγχουσ και φϐβου τησ αποτυχύασ, καθιςτώντασ τουσ μαθητϋσ 
ικανοϑσ να παύρνουν πρωτοβουλύεσ και να διεκπεραιώνουν τελικϊ επιτυχώσ κϊθε πτυχό τησ 
διαδικαςύασ. Σϋλοσ, αποδεύχθηκε πωσ η καλό προετοιμαςύα και η ϊρτια οργϊνωςη εκ των 
προτϋρων, φϋρνει ικανοποιητικϊ αποτελϋςματα ςε διδακτικϐ και ηθικϐ επύπεδο. Σο ϋργο 
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του δαςκϊλου διευκολϑνθηκε αρκετϊ αφοϑ ο ρϐλοσ όταν επικουρικϐσ, προςπαθώντασ μϐνο 
να εμπνϋει τουσ μαθητϋσ μϋςω κατϊλληλησ καθοδόγηςησ ώςτε οι ύδιοι να γύνουν κοινωνού 
τησ γνώςησ. 

 

 2ο Υ.Ε. 3ο Υ.Ε. 4ο Υ.Ε. 

Αρχικό αξιολϐγηςη 17/35 μαθητϋσ 16/34 μαθητϋσ 4/34 μαθητϋσ 
Διαμορφωτικό αξιολϐγηςη 28/35 μαθητϋσ 20/34 μαθητϋσ 13/34 μαθητϋσ 

Σελικό αξιολϐγηςη 31/35 μαθητϋσ 30/34 μαθητϋσ 26/34 μαθητϋσ 

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο 
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ηεο εθάζηνηε ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καηαξγεί ην  κνλφδξνκν απφ ηελ έδξα ζηα 

ζξαλία θαη εκπλέεη κε αβίαζην ηξφπν ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ καζεηή νδεγψληαο ηνλ  

ζηελ  εκπεηξηθή γλψζε. Δπίζεο, εθνδηάδεη ην παηδί κε απηνγλσζία, πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη επηθνηλσληαθή δχλακε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο  ζεσξείηαη  ζεκαληηθφ λα 

δηεξεπλνχληαη  κνληέια δηδαζθαιίαο Θεαηξηθήο θαη Μνπζηθήο Αγσγήο πνπ λα 

εκπεξηέρνπλ δπλαηφηεηεο δηαζεκαηηθήο  πξνζέγγηζεο κε  άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ καζεηψλ. 
ηόρνη ηεο εξγαζίαο 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε αλ έλα ηέηνην κνληέιν πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηηο απφςεηο ελφο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηνπ ζχγρξνλνπ παγθφζκηνπ ζεάηξνπ, 

ηνπ V.E. Meyerhold (Braun, 1998), ζα ιεηηνπξγήζεη σο «δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο» 

(Vygotsky, 2000 θαη Γαθέξκνο, 2002).  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα εξγαζία 

δηεξεπλνχκε  ηηο δπλαηφηεηεο  εθαξκνγήο ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχδεπμεο 

ζεαηξηθήο θαη κνπζηθήο αγσγήο ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο 

θαη ηεο Ηζηνξίαο, ζην πιαίζην ελφο νκίινπ δεκηνπξγηθφηεηαο,  ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

καζεηέο απφ φιεο ζρεδφλ ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Δπηιέμακε ε ζεκαηηθή ελφηεηα απηήο 

ηεο εθαξκνγήο λα αθνξά  ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη  

ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο. 

mailto:fotsot1@otenet.gr
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Τπνζέζεηο εξγαζίαο  

Κχξηα ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη φηη, αλ εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ παηδαγσγηθή εθαξκνγή ησλ απφςεσλ ηνπ Meyerhold  (σηήξρνπ, 2010)), κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά  ζηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Παπαδνπνχινπ, 

2009). Τπνζέηνπκε επίζεο, φηη ε ζχδεπμε Θεαηξηθήο θαη Μνπζηθήο Αγσγήο, κηαο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο απφςεηο ηνπ Meyerhold θαη ε δηαζεκαηηθή ηνπο πξνζέγγηζε κε άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα ζα βειηηψζεη ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ γεληθόηεξνπ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλά καο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ κηαο επέιηθηεο (πνηνηηθήο) κειέηεο 

θαη απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο (Robson, 2007). ηεξίρζεθε ζε πξνεγνχκελε 

έξεπλα, ε νπνία πινπνηήζεθε κε αλάινγνπο ζηφρνπο (σηήξρνπ, 2010). Ο ζρεδηαζκφο, ε 

δξάζε θαη ν αμηνιφγεζε απηψλ  επαλαιακβάλνληαλ ζε φιε ηελ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Τπήξμε δειαδή έλαο θπθιηθφο – επαλαιεπηηθφο ζρεδηαζκφο, φπνπ νη 

αξρηθνί θχθινη πξνζδηφξηδαλ ηνπο επφκελνπο. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε θαη ν 

έιεγρνο  δηεμάγνληαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα  ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην 

νπνίν είλαη εξεπλεηηθφ θαη εξκελεπηηθφ.  
Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Γεκηνπξγηθφηεηαο «Οη ηνίρνη 

έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία» ηνπ 6/Θ Π.Π..Π.Α. Ο ζεζκφο ησλ Οκίισλ ιεηηνπξγεί 

πξναηξεηηθά ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία ζην πιαίζην ηνπ Νφκνπ γηα ηα Π.Π.. ε 

θάζε κηιν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ  έσο 20 καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ απφ 

φιεο ηηο ηάμεηο, αιιά θαη απφ φκνξα ζρνιεία, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, έλα δηδαθηηθφ 

δίσξν ηελ εβδνκάδα. θνπφο απηψλ ησλ νκίισλ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο έξεπλαο, ε αλάπηπμε ησλ ηδηαηηέξσλ ηθαλνηήησλ θαη θιίζεσλ ησλ 

καζεηψλ, θιπ. Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ καζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οκίινπ έγηλε κε 

ηπραίν ηξφπν, δειαδή έγηλαλ απνδεθηνί φινη νη καζεηέο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζε 

απηφλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζχζηαζεο ηνπ νκίινπ ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο 

ρξνληάο 2014 – 15.  
Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

ηνλ κηιν ζπκκεηείραλ 19 καζεηέο. Οη  3 ήηαλ απφ ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ (6 εηψλ), 2 απφ 

ηε Β΄(7 εηψλ), 5 απφ ηελ Γ΄(8 εηψλ), 6 απφ ηελ Δ΄(10 εηψλ) θαη 3 απφ ηελ Σ΄(11 εηψλ). 

Σν ζρνιείν ζην νπνίν  έγηλε ε έξεπλα  είλαη ην 6/Θ Π.Π..Π.Α (Πξφηππν Πεηξακαηηθφ 

ρνιείν Παλ/κηνπ Αζελψλ. Γηεχζπλζε:  θνπθά 43 θαη Λπθαβεηηνχ.  ΣΖΛ. 210 – 

3610527). 
Σα εξγαιεία ηεο έξεπλαο 

Ζκεξνιφγην, αξρεηαθφ πιηθφ, ζπλεληεχμεηο (εκηδνκεκέλεο θαη κε δνκεκέλεο), 

εξσηεκαηνιφγηα, θείκελα ησλ καζεηψλ, βίληεν ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

ζρνιείνπ, βηληενζθνπεκέλε παξάζηαζε απφ ην πιηθφ εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

δηδαθηηθνχ κνληέινπ. Σα εξγαιεία ηεο έξεπλαο ήηαλ αλψλπκα. Γηα ηε βηληενζθφπεζε ηεο 

παξάζηαζεο δεηήζεθε ε έγγξαθε άδεηα ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ. 
Οξγάλσζε ηεο έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά θχξην ιφγν απφ ηε Γξ. Φ. σηήξρνπ, ε νπνία ήηαλ θαη  ε 

δαζθάια ηνπ Οκίινπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηφλην Παλ/κηνπ. ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ έγηλε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Γ. Μαξαγθφπνπινπ, ζπκκεηείρε 
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ζε ηέζζεξεηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο ε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Ν. ηακαηνγηαλλνπνχινπ, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην ζηάδην (Οθηψβξηνο 2014 – Απξίιηνο 2015) έγηλαλ 

καζήκαηα ζεαηξηθήο αγσγήο (1 δηδαθηηθφ δίσξν εβδνκαδηαίσο), βάζε ησλ απφςεσλ ηνπ  

Meyerhold, ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Ηζηνξίαο. 

Οη καζεηέο πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ παιαηφηεξνπο καζεηέο θαη δηδάζθνληεο ηνπ ζρνιείνπ, 

δξακαηνπνίεζαλ γεγνλφηα κέζα απφ πνιιαπιέο ζεαηξηθέο θφξκεο (απνζηαζηνπνίεζεο, 

γθξνηέζθν, ζέαηξν ζθηψλ, θιπ), έθαλαλ έξεπλα ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ 84 ρξφλσλ 

ηνπ ζρνιείνπ, «γχξηζαλ» κηθξέο ηαηλίεο θαη έθαλαλ κνληάδ κε πξσηαγσληζηέο ηνπο 

εαπηνχο ηνπο ζε ξφιν παιαηνχ καζεηή θαη δαζθάινπ γηα ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ (1929 – 1940), έγξαςαλ παξακχζηα κε πξσηαγσληζηέο ζεκαληηθέο ζηηγκέο 

θαη πξφζσπα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, πνηεηηθά θείκελα κε ζέκα ην κέιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ, αλέιαβαλ πνιιαπινχο ξφινπο (παξαγσγήο θαη εξκελείαο) ζην ηειηθφ θείκελν 

ηεο παξάζηαζεο πνπ έγξαςαλ κφλνη ηνπο θαη ην νπνίν ζθελνζεηήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ 

ζεαηξηθνχ κνληάδ (Meyerhold, 1998), έςαμαλ λα βξνπλ ιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηε ζεαηξηθή ηνπο παξάζηαζε. 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο νη καζεηέο ηνπ Οκίινπ δηδάρηεθαλ απφ ηε 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Ν, ηακαηνγηαλλνπνχινπ κε ηε βνήζεηα ηεο 

δαζθάιαο/εξεπλήηξηαο Φσηεηλήο σηήξρνπ θαη παξνπζία ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Γ. 

Μαξαγθφπνπινπ 4 καζήκαηα ζχδεπμεο ζεαηξηθήο – κνπζηθήο αγσγήο (έλα ζχγρξνλν 

ρνξηθφ γηα ην ζρνιείν κέζα απφ ην βιέκκα θάζε καζεηή ηνπ νκίινπ, κηα δηαρξνληθή 

ερντζηνξία πνπ αθνξά θξπθέο επαηζζεζίεο κηθξψλ παηδηψλ, έλα δξακαηνπνηεκέλν 

ξεηζηηαηίβν γηα ηελ ελδνζρνιηθή βία θαη έλα ξνληφ γηα ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ην 

θαληάδνληαη νη ζχγρξνλνη καζεηέο). Σα καζήκαηα απηά είραλ ζαλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηελ 

ηζηνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ θαη ην πιηθφ πνπ είραλ εξεπλήζεη, δεκηνπξγήζεη θαη 

βηψζεη ζην πξψην ζηάδην  νη καζεηέο ηνπ νκίινπ. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην απηψλ ησλ 

καζεκάησλ εζηίαζε  κε παηδαγσγηθή εθαξκνγή ζηηο απφςεηο ηνπ Meyerhold (1982) γηα 

ηελ νξγαληθή ζρέζε κνπζηθήο θαη ζεάηξνπ.  Ζ ζθνπνζεζία, ε εθαξκνγή θαζψο θαη ην 

δηδαθηηθφ κνληέιν απηψλ ησλ καζεκάησλ ζχδεπμεο ζεαηξηθήο – κνπζηθήο αγσγήο 

βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξρε ζπλερήο ζπλεξγαζία, 

απηναμηνιφγεζε, αλαζηνραζκφο θαη αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο. 
 

Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Θα πξέπεη βάζε ησλ ζηφρσλ καο λα ηνλίζνπκε φηη ε ίδηα ε θχζε ηεο έξεπλαο (πνηνηηθή 

– κειέηε πεξίπησζεο - δηεξεπλεηηθή) δελ επηδηψθεη νχηε πξνζθέξεηαη γηα ηελ εμαγσγή 

θαζνιηθά γεληθεχζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε θάπνησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ, νη νπνίεο φκσο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη ζπγγελείο  εθαξκνγέο ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
Ζ παηδαγσγηθή εθαξκνγή απόςεσλ ηνπ Μέγεξρνιλη ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Ζ πξνζπάζεηα παηδαγσγηθήο πξνζαξκνγήο ησλ απφςεσλ ηνπ Μέγεξρνιλη  γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Αζκηαο εθπαίδεπζεο έγηλε κε βάζε ηε δηαηξηβή ηεο Φ. σηήξρνπ (2010), ε 

νπνία  βαζίζηεθε ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη ζε ζρεηηθή πηινηηθή έξεπλα. 

χκθσλα κε απηά, νη απφςεηο ηεο ζσκαηηθφηεηαο, ηεο αλάζεζεο πνιιαπιψλ ξφισλ, ηνπ 

παξαζηαηηθνχ θεηκέλνπ σο ζπιινγηθφ πξντφλ ησλ καζεηψλ, ηνπ ζεαηξηθνχ κνληάδ θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζεαηή σο ηζφηηκνπ ζπληειεζηή ελζσκαησκέλεο ζε  εθπαηδεπηηθά κνληέια 
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θαιιηηερληθήο  παηδείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά γηα ηνπο καζεηέο 

φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο Αζκηαο εθπαίδεπζεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξνηεηλφκελν κνληέιν 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζηα πιαίζηα κηαο 

παηδαγσγηθήο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε βησκαηηθφηεηα, ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κάζεζεο. 

Χο δεδνκέλα, κέζα απφ ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

ζεσξνχκε  ην εκεξνιφγην ηεο  εξεπλήηξηαο, ην εκεξνιφγην ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο, 

ηα θείκελα θαη ηηο απαληήζεηο ζε εκηδνκεκέλεο θαη κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπ νκίινπ, ησλ  γνλέσλ/ζεαηψλ  ηεο παξάζηαζεο θαη  ησλ καζεηψλ /ζεαηψλ ηεο 

παξάζηαζεο. Μνλάδα αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ νξίδνπκε ηε θξάζε θαη σο κεηξήζηκν πιηθφ 

πξνο αλάιπζε ηηο 5 πξναλαθεξζείζεο απφςεηο ηνπ Meyerhold.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε παηδαγσγηθή εθαξκνγή ησλ πέληε 

απφςεσλ ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηνπο 19 καζεηέο ηεο νκάδαο πνπ ην εθάξκνζε (Πίλαθαο 

1). Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θπξίαξρε αλαδεηθλχεηαη ε άπνςε ηεο 

ζσκαηηθφηεηαο ( 60 κνλάδεο), ελψ αθνινπζνχλ ε άπνςε ηνπ ζεαηξηθνχ κνληάδ (59), ε 

αλάζεζε ζε θάζε καζεηή πνιιαπιψλ ξφισλ (58) θαη ην παξαζηαηηθφ θείκελν σο πξντφλ 

ζπιινγηθήο δεκηνπξγίαο ησλ καζεηψλ(57). ηνπο γνλείο/ζεαηέο κεγαιχηεξε απήρεζε είρε 

ε ζσκαηηθφηεηα (20κνλάδεο), γηαηί ηνπο αλέζπξε, φπσο αλάθεξαλ, κλήκεο απφ ηε δηθή 

ηνπο παηδηθή ειηθία. Ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα εθηίκεζαλ φηη είρε ην ζεαηξηθφ 

κνληάδ νη καζεηέο ηεο παξάζηαζεο (18 κνλάδεο) θαζψο θαη νη καζεηέο/ζεαηέο(18 

κνλάδεο), γηαηί ηνπο θάλεθε πνιχ απνηειεζκαηηθφ σο ζθελνζεηηθή κέζνδνο. Δπίζεο 

κεγάια πνζνζηά πήξε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ νκίινπ αιιά θαη απφ ηνπο καζεηέο/ζεαηέο ην 

θείκελν σο ζπιινγηθφ πξντφλ(19 θαη 13 κνλάδεο αληίζηνηρα). Απφ ηα πην αγαπεηά ζηηο 

ίδηεο θαηεγνξίεο ήηαλ ε άπνςε ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ, γηαηί ηνπο θάλεθε πην 

ζπλαξπαζηηθφ απφ ην λα παίδνπλ έλαλ θαη κφλν ξφιν(19 κνλάδεο ζηνπο καζεηέο ηνπ 

νκίινπ θαη 17 ζηνπο καζεηέο /ζεαηέο ηεο παξάζηαζεο). Ηδηαίηεξα νη κηθξφηεξεο ειηθίεο 

ησλ καζεηψλ (Α΄- Β΄ θαη Γ΄ Σάμεηο) ελζνπζηάζηεθαλ θαη αληαπνθξίζεθαλ κε κεγάιε 

επρέξεηα ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ξφινπ πνπ 

ηνπο αλαηέζεθε, φζν δηαθνξεηηθφο θη αλ ήηαλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. Με ηηο παξαπάλσ 

δηαπηζηψζεηο ζπκθσλεί θαη ε εξεπλήηξηα. Αληηζέησο, ζηνπο γνλείο δελ είρε ηφζε απήρεζε 

ε άπνςε ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ θαη ηνπ ζεαηξηθνχ κνληάδ(7 κνλάδεο γηα ηνπο 

πνιιαπινχο ξφινπο θαη 9 γηα ην ζεαηξηθφ κνληάδ). ε απηή ηελ θαηεγνξία δεδνκέλσλ 

είρακε θαη αξλεηηθά ζρφιηα: -1 γηα ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο, - 2 γηα ην ζεαηξηθφ κνληάδ 

θαη -3 γηα ην ζπιινγηθφ θείκελν. Ζ άπνςε πνπ είρε  ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ  ήηαλ ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ παξάζηαζε (25 κνλάδεο). 

Πηζαλφλ απηφ λα ζπλέβε γηαηί  δελ ππάξρεη αληίζηνηρε παηδεία θαη ιεηηνπξγνχλ πνιχ 

έληνλα ηα ζηεξεφηππα: ν εζνπνηφο παίδεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζε έλα «θαλνληθφ 

έξγν» – ν ζεαηήο παξαθνινπζεί. Χζηφζν, νη καζεηέο ηεο παξάζηαζεο   φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ην βίληεν, πξνζπάζεζαλ κε επθάληαζηεο ηδέεο λα εληάμνπλ ηνπο ζεαηέο ζηε ζεαηξηθή 

ζχκβαζε πνπ δεκηνχξγεζαλ. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη εκθαλέο φηη νη κηθξφηεξνη καζεηέο 

ηνπ Οκίινπ θηλήζεθαλ κε ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα ζηελ εθαξκνγή θαη ησλ πέληε 

απφςεσλ απφ φ,ηη νη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ (Δ΄ θαη Σ). Άθνπγαλ πξνζεθηηθά 

ηνπο θαλφλεο «ηνπ παηρληδηνχ» θαη κεηά άθελαλ ειεχζεξε ηε θαληαζία ηνπο λα 

απηνζρεδηάζεη, ρσξίο λα έρνπλ ην άγρνο ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνδνρήο απφ ηε δαζθάια, 

αληηδξάζεηο  πνπ είραλ ζπρλά νη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ.  Απφ ηελ αξρή 

κάιηζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ έγηλε εκθαλέο απφ ηελ εξεπλήηξηα φηη φιε ε νκάδα 

φρη κφλν ιεηηνχξγεζε αξκνληθά, αιιά φηη νη κηθξφηεξεο ηάμεηο είραλ ζπρλά 

νπζηαζηηθφηεξεο επηδφζεηο ζε φια ηα επίπεδα, γεγνλφο πνπ εμέπιεμε επράξηζηα φζνπο 

παξαθνινχζεζαλ θάπνηα απφ ηα καζήκαηα(γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, άιινπο καζεηέο). Θα 
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κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

απφςεσλ φρη κφλν έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα ιεηηνπξγεί  ζεηηθά γηα φιεο ηηο ειηθίεο ηεο 

Αζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα θαηαξγεί ην κνλφδξνκν ηεο  ζπλχπαξμεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κφλν κε καζεηέο ηεο ίδηαο απνθιεηζηηθά ειηθίαο. Δπίζεο, φηη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο «Εψλε Δγγχηεξεο Αλάπηπμεο»(Παπαδνπνχινπ, 2009), εηδηθά γηα ηνπο 

καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ ηεο Αζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκε ηα 

ζηεξεφηππα πνπ πηζαλφλ πξφιαβαλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξεο ειηθίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε «θαλνληθέο» ζρνιηθέο παξαζηάζεηο. Γηαπηζηψζεθε φηη εηδηθά νη καζεηέο 

ηεο Α΄ ηάμεο ζπρλά «μεπέξαζαλ» ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα νκάδα κε κεγαιχηεξα 

παηδηά. Ζ εξεπλήηξηα ζεκεηψλεη ζπρλά ζην Ζκεξνιφγην ζπλαληήζεσλ πφζν ηελ 

εθπιήζζνπλ νη επηδφζεηο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ Σάμεο θαη πφζν πνιχ 

επηζπκνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε κεγαιχηεξνπο καζεηέο. 

 

Πίλαθαο 1.Γεδνκέλα εθαξκνγήο απφςεσλ Meyerhold ζε δηδαθηηθφ κνληέιν 

              Δθπαηδεπηηθφο     Μαζεηέο Οκίινπ     Γνλείο/ζεαηέο   Μαζεηέο/ζεαηέο  χλνιν 

σκαηηθ:            1                19                          20                     20                   60 

Θ. κνληάδ:          1                18                          09(-2)               18                   46 

Πνι. ξφινη:        1                19                          07(-1)                17                   44  

πιι. θείκ:         1                19                          10(-3)                 13                  43 

πκκ. θνηλνχ:     1                07                          08 (-2)               09                   25 

χλνιν ζπκκεηερφλησλ: 60 
Ζ ζύδεπμε ζεαηξηθήο – κνπζηθήο αγσγήο ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιώζζαο θαη 

ηεο Ηζηνξίαο, ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Οη  έλλνηεο «θξηηηθή» θαη «δεκηνπξγηθή ζθέςε» ζπλαληνχλ ζηελ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία πιεζψξα νξηζκψλ θαη πξνζεγγίζεσλ (π.ρ. σο πξνζσπηθή ηθαλφηεηα, σο 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, θιπ). ηε δηθή καο έξεπλα εζηηάζακε ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ 

Μαηζαγγνχξα(2010) γηα ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνπ Torrance (1987) γηα ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε. χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζεσξήζεηο ζην πιαίζην αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πξνζζέζακε θαη ην πιηθφ ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο Ν. 

ηακαηνγηαλλνπνχινπ (ην εκεξνιφγην ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο 

πνπ πήξε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Οκίινπ). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζπκθσλεί φηη ε ζχδεπμε ζεαηξηθήο – 

κνπζηθήο αγσγήο  ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο 

Ηζηνξίαο ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Δθείλν πνπ έρεη  ελδηαθέξνλ είλαη ν 

ελζνπζηαζκφο νξηζκέλσλ ζεαηψλ θαη ε απζφξκεηε κνπζηθή νξνινγία ηνπο,  φηαλ 

αλαθέξνληαη ζηε γεληθή αίζζεζε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ παξάζηαζε – ηειηθφ πξντφλ 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. «Μνπ άξεζε ε θίλεζε - θνξδέια ηεο παξάζηαζεο, ελψ 

ζε πξψην πιάλν θαηλφηαλ ζηαηηθή», είπε ραξαθηεξηζηηθά κηα κεηέξα, ρσξίο λα έρεη 

ηδηαίηεξεο γλσζηηθέο θαη ζεαηξηθέο γλψζεηο. 

      Έμη ήηαλ νη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ(Πίλαθαο 2): Έλλνηεο, θξίζεηο, 

γεληθεχζεηο, γεληθεχζεηο, ζρήκαηα, δηαδηθαζίεο θαη αμηέο/ζηάζεηο. Ζ πιεηνςεθία 

αλαγλσξίδεη ηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη εζηθψλ ζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζχδεπμεο ζεαηξηθήο – κνπζηθήο 

αγσγήο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (61 κνλάδεο γηα θάζε πξνζέγγηζε). Σα 2/3 ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ φηη θαιιηεξγήζεθε ε δηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 

ελλνηψλ(41). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε αλαγλψξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζρεκάησλ (39 
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κνλάδεο), ελψ γηα ηηο θξίζεηο θαη ηηο γεληθεχζεηο ζεσξεί φηη ππήξμε θαιιηέξγεηα ην 1/3(22 

κνλάδεο θαη 21 αληίζηνηρα). 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.Γεδνκέλα ππνθαηεγνξηψλ θξηηηθήο ζθέςεο 

              Δθπ.         Φνηη.       Μαζ. Οκίινπ     Γνλ./ζεαηέο   Μαζ./ζεαηέο      χλνιν 

Γηαδηθαζίεο:     1         1           19                         20                      20               61 

Αμίεο/ζηάζεηο:  1          1          19                         20                      20               61     

Έλλνηεο:            1         1          09                         20                     10                41 

ρήκαηα:          1          1         12                         10                     15                 39 

Γεληθεχζεηο:      1          1         04                         10                     10                26 

Κξίζεηο:            1          1        05                          10                     04                22  

χλνιν ζπκκεηερφλησλ: 61 

Πξηλ εξκελεχζνπκε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα (Πίλαθαο 3), είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζνχκε θαη ζε κηα θνηλή δηαπίζησζε: ηε ζπλάθεηα πνπ εκθαλίδεη ε Κξηηηθή κε ηε 

Γεκηνπξγηθή ζθέςε. Πνιιέο απφ ηηο κνλάδεο αλάιπζεο ηεο κηαο ηαπηίδνληαη κε ηεο 

άιιεο, εηδηθά φηαλ πξνέξρνληαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ. ηελ 

ππνθαηεγνξία «επρέξεηα εθθξαζηηθήο ζχιιεςεο» ζπγθεληξψζεθαλ 61 κνλάδεο. Ζ 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο  ησλ καζεηψλ εκθαλίδεη ηδηαίηεξε ζπλάθεηα κε 

ηελ ππνθαηεγνξία «δηαδηθαζίεο» ηεο Κξηηηθήο ζθέςεο θαη θαίλεηαη φηη είλαη ε 

ππνθαηεγνξία εθείλε πνπ, επεηδή ππάξρεη ζε δπλεηηθή κνξθή ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

καζεηψλ, είλαη εχθνιν λα απεγθισβηζηεί θαη λα θαιιηεξγεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ 

«δηαδηθαζηψλ». Ηδηαίηεξα έληνλε εκθαλίζηεθε ζε καζεηέο πνπ ζεσξνχληαη κέηξηνη ζε 

επίδνζε ή εκθαλίδνπλ έιιεηςε θνηλσληθήο απνδνρήο ή έρνπλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα. 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη  ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ έδεημε κεγάιε επειημία φζνλ 

αθνξά ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεί ηα λέα δεδνκέλα θαη ηνπο λένπο θαλφλεο πνπ 

δεκηνχξγεζε ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ησλ καζεκάησλ ζχδεπμεο ζεαηξηθήο – κνπζηθήο 

αγσγήο, αιιά δελ έδεημε αληίζηνηρε ζηαζεξφηεηα πξνζαξκνγήο ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο. 

Πηζαλφλ γηαηί δελ ππάξρεη κηα νκνηνκνξθία θαη πνηφηεηα ζηελ νπζία ησλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο απφ ηάμε ζε ηάμε. Δπίζεο έγηλε θαλεξφ φηη 

ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ  έρεη ηελ ηάζε λα κέλεη ζηηο 

επθνιίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ζηεξεφηππνη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, αμηνιφγεζεο, απνδνρήο 

απφ ηνπο άιινπο, ζπκκεηνρήο ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία θηι. Αληηζέησο, παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αδχλακνη (βαζκνινγηθά), καζεηέο κε απνδεθηνί απφ ηελ νκάδα, 

θαίλεηαη φηη έθαλαλ  ηελ αλαηξνπή κε ηε βνήζεηα απηήο ηεο παξέκβαζεο θαη εκθαλίδνπλ 

κηα κεγάιε επειημία λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά ζε λέεο ζπλζήθεο γλψζεο. Ζ 

ππνθαηεγνξία ηεο πξσηνηππίαο είρε επίζεο ζεηηθά απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηε γλψκε 

φισλ φζσλ είδαλ ηελ παξάζηαζε(58), πιελ ηεο εξεπλήηξηαο, ε νπνία ζεσξεί φηη ε 

πξσηνηππία είλαη έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν ηαιέλην πνπ δελ θαιιηεξγείηαη φπσο ηα άιια 

ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Να ζεκεησζεί εδψ, φηη φζνη αλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξσηνηππία ην έθαλαλ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν θαη φρη ζε αηνκηθφ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο 

ππνθαηεγνξίαο «νξγάλσζε» πήξε επίζεο 58 κνλάδεο. Ζ εξεπλήηξηα παξαηεξεί: 

«Ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ήηαλ ε νξγάλσζε πνπ επηηπγράλακε κέζα απφ ηα κνπζηθά 

παηρλίδηα. ζεο θνξέο ―δαλεηζηήθακε‖ κνπζηθνχο θαλφλεο γηα λα εθηειέζνπκε ζεαηξηθέο 

αζθήζεηο, πάληα θεξδίδακε ζε απνηέιεζκα. Σν ίδην απνηέιεζκα είραλ θαη πνιιέο 

αζθήζεηο ηνπ Meyerhold, νη νπνίεο εκπεξηείραλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο κνπζηθνχο 

θαλφλεο». Ηδηαίηεξν εξκελεπηηθφ ελδηαθέξνλ απνηέιεζε ε ππνθαηεγνξία ηεο «ζχλζεζεο». 
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Απνδείρηεθε φηη είλαη έλαο ξεαιηζηηθά εχθνινο ζηφρνο λα επηηεπρζεί ζηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ζχγρξνλσλ καζεηψλ. Δίλαη επίζεο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, έλαο επθηαίνο θαη 

ιεηηνπξγηθφο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο, πνπ ζεσξνχκε φηη ζα αλαβάζκηδε πνηνηηθά ηελ 

παηδεία γεληθφηεξα θαη ην επίπεδν ζθέςεο θάζε καζεηή εηδηθφηεξα. πλδέεηαη κε ηελ 

νξγάλσζε θαη άξα κε ηε κνπζηθή ζθέςε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έδεημαλ φηη 

ζπλαληάηαη ζπρλά απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, αιιά ζε εκβξπαθή κνξθή, πηζαλφλ, ιφγσ 

έιιεηςεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη επαξθνχο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Σέινο λα 

ζεκεησζεί φηη κφιηο 5,2 κνλάδεο κεηξήζεθαλ γηα ην ρηνχκνξ, ίζσο επεηδή ζεσξείηαη θη 

απηφ κηα ππνελφηεηα ηεο πξσηνηππίαο, ζηνηρείν πνπ πηζαλφλ είλαη έκθπην θαη δχζθνια 

βειηηψλεηαη. 

Πίλαθαο 3.Γεδνκέλα ππνθαηεγνξηψλ δεκηνπξγηθήο ζθέςεο  
                                             Δθπ.      Φνηη.         Μαζ. Οκίινπ     Γ/ζεαηέο   Μ./ζεαηέο   

χλνιν 

Δπρέξεηα εθθξ. ζχιιεςεο:   1          1                 20                  19              20            61 

χλζεζε:                              1          1                 19                  20             20             61 

Πξσηνηππία:                       0,1        1                18                  18              20             58 

Οξγάλσζε:                          1           1                 18                  18              20           58 

Δπειημία:                              1          1          18(-1)                 10               18 (-2)      48 

Υηνχκνξ :                            0,2        1                 0                 02               02             5,2 

χλνιν ζπκκεηερφλησλ: 61 

πκπεξάζκαηα 

Με ηελ παξνχζα, κηθξήο θιίκαθαο πνηνηηθή έξεπλα επηδηψμακε λα εμεηάζνπκε, αλ νη 

απφςεηο ηνπ B. E. Meyerhold, ελφο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ, 

κπνξνχλ πξνζαξκνζκέλεο παηδαγσγηθά λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηδαθηηθψλ 

κνληέισλ θαιιηηερληθήο παηδείαο ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο 

Γιψζζαο θαη ηεο Ηζηνξίαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Αζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο/ζεαηέο ηεο παξάζηαζεο) 

ζπκθσλνχλ φηη ηέηνηνπ είδνπο δηδαθηηθά κνληέια παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λένπο θψδηθεο επηθνηλσλίαο  λα 

αληαπνθξηζνχλ  ζηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ καζεηψλ. 

Κπξίαξρεο δηαπηζηψζεηο είλαη φηη: ε ζσκαηηθφηεηα, ε ρξήζε πνιιαπιψλ ξφισλ, ην 

παξαζηαηηθφ θείκελν σο ζπιινγηθφ πξντφλ κηαο ζρνιηθήο παξάζηαζεο, ε ρξήζε ηνπ 

ζεαηξηθνχ κνληάδ σο ζθελνζεηηθή άπνςε γηα ζρνιηθέο παξαζηάζεηο δηαζεκαηηθψλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαζψο θαη ε εχξεζε απφ ηνπο καζεηέο ιχζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ σο ηζφηηκνπ ζπληειεζηή γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ απνδεθηά 

γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ ηεο Αζκηαο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο 

ακθηβνιίεο ζε νξηζκέλνπο γνλείο θαζψο θαη ζε καζεηέο κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ, νη νπνίνη 

έρνπλ, πηζαλφλ, ζηεξεφηππα απφ πξνεγνχκελεο δηθέο ηνπο ζρνιηθέο εκπεηξίεο. Ζ 

εθαξκνγή ηέηνησλ κνληέισλ ζεσξείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο σο επηηπρήο γηα ηε 

ζπλχπαξμε θαη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ νκάδσλ απφ φιεο ηηο ηάμεηο. Δηδηθά γηα 

ηνπο καζεηέο ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ(Α – Γ΄) κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο «Εψλε Δγγχηεξεο 

Αλάπηπμεο» κε  ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

Μηα άιιε δηαπίζησζε είλαη φηη ε ζχδεπμε ζεαηξηθήο – κνπζηθήο αγσγήο ζε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζε νπζηαζηηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο θηλεηνπνηνχλ βησκαηηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο εμαηξεηηθά αγαπεηέο 

γηα θάζε πξνζσπηθφηεηα καζεηή. Δθηφο ησλ άιισλ ε δηαζεκαηηθή ζπλχπαξμε κνπζηθήο 

θαη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ βνεζά ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ απηνπεηζαξρία ηνπ 

καζεηή ηνπ Γεκνηηθνχ κε ηξφπνπο επράξηζηνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο, γηαηί ε ηέρλε ηεο 
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κνπζηθήο εκπεξηέρεη θαλφλεο κε ινγηθή θαη ζπλέπεηα, ρξήζηκνπο γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε 

κηθξψλ καζεηψλ.  

Δλδηαθέξνλ εχξεκα ππήξμε επίζεο ε δηαπίζησζε, φηη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ππήξμε ζεηηθή  θαιιηέξγεηα εζηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ, φπσο 

αλαγλψξηζαλ φιεο νη νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο, φπσο ζεκεηψλεη ε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα. 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ εχξεκα ήηαλ φηη ε ηζφηηκε ζπλχπαξμε καζεηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, γεγνλφο πνπ επηζήκαλαλ ηφζν νη γνλείο/ζεαηέο 

ηεο παξάζηαζεο φζν θαη καζεηέο κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ κε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο 

επηδφζεηο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ 30ρξνλε κειέηε ηνπ Melvin Konner (2010), 

πνπ επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν ηδξπκαηνπνίεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη  νη καζεηέο απνθιεηζηηθά κε ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζεσξείηαη πξνθαηαξθηηθή - δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζή ηεο κε ηε ρξήζε θαηά θχξην ιφγν πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Πξνηείλεηαη επίζεο ε 

εθαξκνγή αληίζηνηρσλ κνληέισλ θαιιηηερληθήο παηδείαο κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη 

άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο αιιά θαη 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηάμεσλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαη 

ε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία δαζθάισλ ηάμεο θαη κνπζηθψλ παηδαγσγψλ. 

Θεσξνχκε παξφια απηά φηη είλαη ζεκαληηθή θαη πξσηφηππε, θαζψο δηεξεπλά έλα 

θαίξην αλ θαη ειάρηζηα επεμεξγαζκέλν πεδίν ζην ρψξν ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο κε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ελ γέλεη ζην ρψξν ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο. 
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Φεθηαθφ ιατθφ παξακχζη ζηελ εθπαίδεπζε. Σν παξάδεηγκα ηνπ ιατθνχ 

παξακπζηνχ «Σν κέιη» 

 
Φαξξηαλνχ Δηξήλε - Ηαθψβε 

Εκπαιδευτικϐσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ,  
Email: iakovirene@hotmail.com 

Πεξίιεςε 

Σο λαώκϐ παραμϑθι αποτελεύ ϋνα εύδοσ το οπούο εύναι αποδεκτϐ και πολϑ αγαπητϐ 
ςτα παιδιϊ αφοϑ ϐχι μϐνο τα ενθουςιϊζει και τα ςυνεπαύρνει αλλϊ και αςκεύ ςτον 
ψυχιςμϐ τουσ μια πολλαπλό επύδραςη, καθιςτώντασ το ωσ ϋνα πολϑτιμο μϋςο 
διαπαιδαγώγηςησ. Η ςυμβολό του εύναι ςημαντικό εφϐςον προϊγει τον πολιτιςμϐ 
μασ και ενθαρρϑνει την εκμϊθηςη τησ γλώςςασ μασ με τρϐπο δημιουργικϐ και 
ευχϊριςτο. την Ελλϊδα, το λαώκϐ παραμϑθι υπϊρχει απϐ αρχαιοτϊτουσ χρϐνουσ. Σο 
ςχολεύο οφεύλει να διαφυλϊξει την κληρονομιϊ τησ πατρύδασ μασ μυώντασ τουσ 
μαθητϋσ ςτην ανϊγνωςη λαώκών παραμυθιών. την αποτελεςματικϐτερη 
διδαςκαλύα τουσ, ςπουδαύο αρωγϐ δϑναται να αποτελϋςουν οι νϋεσ τεχνολογύεσ, με 
τη χρόςη των οπούων ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να ςυνδυϊςει την παρϊδοςη με τα 
ςϑγχρονα μϋςα εκπαύδευςησ. Ϊτςι, ο εκπαιδευτικϐσ για να μεταδώςει την αξύα του 
λαώκοϑ παραμυθιοϑ θα πρϋπει πρώτα ο ύδιοσ να τα «κϊνει κτόμα του», μελετώντασ 
τα βαθιϊ και να κατϋχει εποικοδομητικϋσ πρακτικϋσ ΣΠΕ οι οπούεσ θα τον 
βοηθόςουν να επιτελϋςει το ϋργο του. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: λαώκϐ παραμϑθι, εκπαύδευςη, νϋεσ τεχνολογύεσ. 

Δηζαγσγή 

Ο ϐροσ παραμϑθι προϋρχεται απϐ την αρχαύα ελληνικό λϋξη «παραμϑθιον», που ςημαύνει 
παρηγοριϊ, ανακοϑφιςη, ενθϊρρυνςη και αργϐτερα πόρε τη μορφό τησ φανταςτικόσ η 
οπούα αποςκοποϑςε ςτο ύδιο αποτϋλεςμα (Μερακλόσ, 1974). «Σο γεγονϐσ ϐτι, ακϐμα και ωσ 
ϐρο, ςυναντοϑμε το παραμϑθι απϐ την αυγό ακϐμα του πνευματικοϑ μασ πολιτιςμοϑ ωσ τισ 
μϋρεσ μασ, αποτελεύ κατϊ κϊποιον τρϐπο, επιβεβαύωςη, ϐτι το λογοτεχνικϐ αυτϐ εύδοσ ϋχει 
κατορθώςει να επιβιώςει ανϊμεςα ςτουσ αιώνεσ και να διατηρόςει ϐλη τη ζωτικϐτητα κι 
ανθηρϐτητϊ του. Σο ‘παραμϑθιον’ των αρχαύων δε διαφϋρει ςχεδϐν ςε τύποτε απϐ το 
ςημερινϐ παραμϑθι» (ακελλαρύου, 1995). ϑμφωνα με τον Λουκϊτο Δ. «το παραμϑθι εύναι 
η λαώκό διόγηςη που μοιϊζει με μεγϊλο περιπετειακϐ μϑθο» (1977). 

Η λαώκό μασ παρϊδοςη και ειδικϐτερα το λαώκϐ παραμϑθι αποτελεύ την κατεξοχόν μορφό 
ςυμβολικών αναπαραςτϊςεων, κυρύωσ επειδό η γλώςςα τησ εύναι πλοϑςια ςε ςυνδηλώςεισ 
και ςυμβολιςμοϑσ. «Σα λαώκϊ παραμϑθια εύναι ϋνα εύδοσ αναπαρϊςταςησ τησ πολιτιςμικόσ 
πραγματικϐτητασ την οπούα τα ϊτομα επεξεργϊζονται, μοιρϊζονται και διαδύδουν, 
αποκαλϑπτοντασ ταυτϐχρονα τον ιδεολογικϐ και πολιτιςτικϐ χώρο ςτον οπούο 
τοποθετοϑνται» (Καρακύτςιοσ, Σςιτλακύδου & Καλαώτζϐπουλοσ, 2010). Μϋςα ςτα λαώκϊ 
παραμϑθια περιϋχεται ϐλη η βαθιϊ γνώςη που ϋχει ςτηρύξει τον ϊνθρωπο ςτα ατϋλειωτα 
ςκαμπανεβϊςματα τησ ζωόσ του ςυςςωρεϑοντασ την εμπειρύα τησ κοινωνύασ αφοϑ ο ύδιοσ 
πϊντα ανακαλεύ ςτη μνόμη του την παλιϊ γνώςη, ςοφύα και εμπειρύα και τη μεταδύδει ςτισ 
επϐμενεσ γενιϋσ (ϐ.π., 2010). Γι’ αυτϐ και το παραμϑθι αντιλαμβϊνεται την πραγματικϐτητα 
με τον δικϐ του τρϐπο. Αποτελεύ μια περικλεύουςα τον κϐςμο περιπϋτεια που λϋγεται με 
ϋναν ϊμεςο και εξιδανικευτικϐ τρϐπο (Αυδύκοσ, 1994). 
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Σα λαώκϊ παραμϑθια, οι μϑθοι και οι ιςτορύεσ αποτελοϑν τουσ προδρϐμουσ των παιδικών 
λογοτεχνικών βιβλύων. Ανεξϊρτητα απϐ την αυτϐνομη αξύα τουσ ςτον πολιτιςμϐ ενϐσ λαοϑ, 
ϐταν χρηςιμοποιοϑνται για παιδευτικοϑσ ςκοποϑσ αποτελοϑν μϋςα τησ αγωγόσ. 
Προςλαμβϊνουν δηλαδό ϋνα λειτουργικϐ χαρακτόρα (Μαραθεϑτη, 1985). Η γλωςςικό, η 
αιςθητικό και η ηθικό ςυνδϋονται και εναρμονύζονται πλόρωσ απελευθερώνοντασ κϊτι το 
ωραύο και μαγευτικϐ. 

την παιδικό ψυχό βρύςκεται βαθιϊ ριζωμϋνη μια εςωτερικό ανϊγκη για τα παραμϑθια. 
Για το λϐγο αυτϐ, το παραμϑθι καθύςταται ωσ η μοναδικό και ϊριςτη πνευματικό τροφό που 
θα μποροϑςαμε να δώςουμε ςτα παιδιϊ ςε μια οριςμϋνη περύοδο τησ ζωόσ τουσ (οϑρλασ, 
1961). «Σο παιδύ ϋχει ανϊγκη να αναπτυχθεύ ςωςτϊ και να διαπλϊςει ιςϐρροπα την 
προςωπικϐτητϊ του. ήτι μϋςα απϐ το παραμϑθι θα πϊρει ϐλα εκεύνα τα ςτοιχεύα που θα το 
βοηθόςουν να γνωρύςει τον εαυτϐ του, το περιβϊλλον του, την πατρύδα του, τισ ρύζεσ του, 
την εποχό του, τισ κατακτόςεισ του ανθρώπινου πνεϑματοσ και ςυγχρϐνωσ να 
ψυχαγωγηθεύ» (Αναγνωςτϐπουλοσ & Δελώνησ, 1988).  

Σο παραμϑθι εύναι ϋνα ςημαντικϐ παιδαγωγικϐ εργαλεύο ςτα χϋρια του εκπαιδευτικοϑ. 
τα επύςημα αναλυτικϊ προγρϊμματα το παραμϑθι διεκδικεύ μια θϋςη με την πεπούθηςη ϐτι 
α) αυτϐ ανταποκρύνεται περιςςϐτερο ςτο βαθμϐ πνευματικόσ ανϊπτυξησ του παιδιοϑ και 
ςτην αφομοιωτικό του δϑναμη, β) προκαλεύ ευχϊριςτα ςυναιςθόματα που αποτελοϑν 
βαςικϊ ψυχολογικϊ μϋςα προσ μϊθηςη, γ) ςυμβϊλλει ςτην ταχϑτερη γλωςςικό ανϊπτυξη 
των μαθητών και δ) αποτελεύ το καταλληλϐτερο μϋςο για την ηθικό διϊπλαςό τουσ 
(Ντοϑλια, 2011). 

Η ςϑνδεςη του λαώκοϑ παραμυθιοϑ με τισ αναγνωςτικϋσ προτιμόςεισ των μικρών 
παιδιών οφεύλεται ςτην ιδιαιτερϐτητϊ του ωσ φορϋα μηνυμϊτων και κοινωνικών 
ςτερεοτϑπων. Η επύδραςό του ςτη ψυχοςυναιςθηματικό ανϊπτυξη και εξϋλιξη του παιδιοϑ 
και ςτην κοινωνικοπούηςό του εύναι αναμφιςβότητη. Η κυριαρχύα τησ ανιμιςτικόσ και 
μαγικόσ ςκϋψησ, η αφηγηματικό πλαιςύωςη και το αιςιϐδοξο τϋλοσ τησ ιςτορύασ, καθιςτοϑν 
τα λαώκϊ παραμϑθια ωσ ϋνα προνομιακϐ υλικϐ για τα παιδιϊ (Καρακύτςιοσ, Σςιτλακύδου & 
Καλαώτζϐπουλοσ, 2010). «Η παιδαγωγικό αξύα του παραμυθιοϑ εύναι ςπουδαύα γιατύ με αυτϐ 
το παιδύ ϋρχεται ςε επαφό με τα πνευματικϊ δημιουργόματα και την ανθρώπινη πορεύα 
μϋςα ςτο χρϐνο, γνωρύζει εμπειρύεσ ϊλλων και ϋμμεςα ζει τα βιώματα των ηρώων, 
ςυνειδητοποιεύ τα ανθρώπινα προβλόματα ενώ αποθηςαυρύζει διαπιςτώςεισ, απϐψεισ, 
κρύςεισ, υποθϋςεισ, τρϐπουσ του ςκϋπτεςθαι» (Αναγνωςτϐπουλοσ & Δελώνησ, 1988). 

Με την παιδαγωγικό αξιοπούηςη του παραμυθιοϑ τα παιδιϊ, καλλιεργοϑν τη φανταςύα 
τουσ και αναπτϑςςουν τη μητρικό τουσ γλώςςα ενώ ταυτϐχρονα ψυχαγωγοϑνται με την 
εξϋλιξη τησ υπϐθεςησ και δραςτηριοποιοϑνται καλλιτεχνικϊ με την απεικϐνιςη ςκηνών απϐ 
το παραμϑθι (Αναγνωςτϐπουλοσ, 2002).  

Η απελευθϋρωςη απϐ τα δεςμϊ του χώρου και του χρϐνου που χαρύζει το παραμϑθι εύναι 
αυτό που δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ να καλλιεργόςουν ςτουσ μαθητϋσ τουσ 
την αγϊπη τουσ για τη λογοτεχνύα και τον αφηγηματικϐ λϐγο (Μπενϋκοσ, 2006). 
Μπαύνοντασ ςτον κϐςμο των παραμυθιών και ζώντασ την κϊθε μαγικό ςτιγμό ταυτύζονται 
με τουσ όρωεσ. Σα παιδιϊ ςκϋφτονται με εικϐνεσ, δεν υπϊρχει κανϋνασ περιοριςμϐσ ςτη 
φανταςύα τουσ με αποτϋλεςμα ϐλα να μποροϑν να ςυμβοϑν. ήλα εύναι δυνατϊ ακϐμη και το 
αδϑνατο!! (Μπενϋκοσ, 2006). 

Δθπαίδεπζε θαη λέεο ηερλνινγίεο 

Η δημιουργικϐτητα αποτελεύ τη διϊθεςη να δημιουργοϑμε, και υπϊρχει ςε δυνητικό 
κατϊςταςη ςε κϊθε ϊτομο και ςε κϊθε ηλικύα (Ξανθϊκου, 1998). Οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει 
για την αποτελεςματικϐτερη διδαςκαλύα τουσ να κϊνουν χρόςη μεθϐδων και ςτρατηγικών 
μϋςα ςτη διδακτικό διαδικαςύα επιδιώκοντασ τη δημιουργικό μϊθηςη. Μϐνο ϋτςι η μϊθηςη 
μπορεύ να καταςτεύ ϋνα «εκπαιδευτικϐ παιχνύδι» για τουσ μαθητϋσ μϋςα απϐ το οπούο η 
διαδικαςύα τησ μϊθηςησ θα υλοποιηθεύ με επιτυχύα.  
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Ο ϊνθρωποσ δραςτηριοποιεύται ςυνεχώσ ςτην ολοϋνα και αναπτυςςϐμενη «κοινωνύα τησ 
πληροφορύασ» (Μιχϊλησ, 2006). Η εντυπωςιακό εξϋλιξη που ςημειώθηκε τα τελευταύα 
χρϐνια ςτην περιοχό τησ τεχνολογύασ και τησ εκπαιδευτικόσ τεχνολογύασ ςυνεχύζεται με 
αμεύωτουσ ρυθμοϑσ. Νϋα πεδύα ϋρευνασ και ανϊπτυξησ κϊνουν την εμφϊνιςό τουσ και νϋεσ 
εφαρμογϋσ ψηφιακών τεχνολογιών δοκιμϊζονται με ςτϐχο να ειςαχθοϑν ςτην εκπαύδευςη. 

Η διδαςκαλύα η οπούα ςυνδυϊζεται με την τεχνολογύα, διευκολϑνει, επιταχϑνει και 
προϊγει τη μϊθηςη. Με τη χρόςη των εποπτικών μϋςων κατϊ τη διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ 
μασ το μϊθημα γύνεται πιο ςαφϋσ και η διδαςκαλύα προςαρμϐζεται ςτισ επιτακτικϋσ 
απαιτόςεισ τησ ςϑγχρονησ διδακτικόσ και τεχνικόσ μιασ και εύναι χρόςιμο τα βοηθητικϊ 
μϋςα τα οπούα διευκολϑνουν τη μετϊδοςη κϊθε εύδουσ μορφωτικών ςτοιχεύων (Ζευκιλόσ, 
1989). Με τη χρόςη νϋων τεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη το μϊθημα γύνεται ςαφϋσ, εϑληπτο, 
ρεαλιςτικϐ και αποδοτικϐ.  

Πιαίζην θαη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο 

τον κατϊλογο των Aarne – Thompson ϋχουν προβλεφθεύ 2.500 τϑποι παραμυθιών οι 
οπούοι ςυνεχώσ εμπλουτύζονται. Αυτού χωρύζονται ωσ εξόσ: 

 Μϑθοι ζώων. 
 Καθαρϊ παραμϑθια. 
 Ευτρϊπελεσ διηγόςεισ. 
 Συπολογικϊ παραμϑθια (Μαλαφϊντησ, 2006). 

 
Σο παραμϑθι «Σο μϋλι» που επιλϋχθηκε, ανόκει ςτην κατηγορύα των ευτρϊπελων 

διηγόςεων. Πρϐκειται για ιςτορύα η οπούα χαρακτηρύζεται απϐ ςαρκαςτικό διϊθεςη και 
ςκοπϐ ϋχει ϐχι μϐνο να διδϊξει αλλϊ και να περιγελϊςει και να διακωμωδόςει 
προβληματικϋσ καταςτϊςεισ και πρϐςωπα. Ψςτϐςο, εκφρϊζει και μια κοινωνικό κριτικό για 
την «κουταμϊρα» των ηρώων του, ενώ ϋχει και μια χαρακτηριςτικό παγκοςμιϐτητα. 

Προϋρχεται απϐ το νηςύ τησ Κϊςου. Η Κϊςοσ ανόκει ςτο νομϐ Δωδεκανόςων. Γιατύ ϐμωσ 
επιλϋχθηκε ϋνα λαώκϐ παραμϑθι με νηςιωτικϋσ ρύζεσ; ϑμφωνα με την Καπλϊνογλου, Μ., ο 
νηςιωτικϐσ χώροσ του Αιγαύου υπόρξε για χιλιετύεσ το φυςικϐ πλαύςιο ευρϑτατων 
πολιτιςμικών ανταλλαγών που ςηματοδοτοϑν τισ ατϋλειωτεσ διαδρομϋσ των ανθρώπων ςτο 
χώρο τησ Μεςογεύου. Προώϐντα αυτών των γϐνιμων ανταλλαγών και αλληλεπιδρϊςεων ςτη 
μακρϊ διϊρκεια εύναι και τα παραμϑθια. Οι νηςιωτικϋσ κοινωνύεσ, παρ’ ϐλο που ανόκουν 
ςτον ύδιο γεωγραφικϐ χώρο και εύχαν ωσ ϋνα βαθμϐ κοινϋσ ιςτορικϋσ τϑχεσ, παρουςιϊζουν 
μεγϊλη ποικιλύα ωσ προσ τουσ ρυθμοϑσ τησ οικονομικόσ και κοινωνικόσ ανϊπτυξησ και τουσ 
ϐρουσ τησ πολιτιςμικόσ ζωόσ, εφϐςον η θϊλαςςα που περιβϊλλει τα νηςιϊ όταν ϋνασ 
παρϊγοντασ απομϐνωςησ αλλϊ και επικοινωνύασ (2001).  

ήςον αφορϊ τώρα την αδιαμφιςβότητη αξύα των λαώκών παραμυθιών γενικϊ αλλϊ και 
ειδικϊ, θα μποροϑςαμε να ποϑμε ϐτι ϋχουν τη μεγϊλη αρετό να διειςδϑουν ςτο αςυνεύδητο, 
να θϋτουν υπαρξιακϊ προβλόματα με τρϐπο ςϑντομο και ςαφό, να απλοποιοϑν ϐλεσ τισ 
καταςτϊςεισ, να βοηθοϑν το παιδύ να απαλλαγεύ απϐ τισ παιδικϋσ του επιθυμύεσ εξϊρτηςησ 
και να γύνει μια ϑπαρξη ανεξϊρτητη και αυτοδϑναμη. Οι ςυμβολιςμού του παραμυθιοϑ 
επιτρϋπουν ςτο παιδύ να ερμηνεϑςει το παραμϑθι ανϊλογα με το ςτϊδιο πνευματικόσ και 
ψυχικόσ ανϊπτυξησ ςτο οπούο βρύςκεται (ακελλαρύου, 1995).   

τϐχοσ τησ δημιουργύασ του ψηφιακοϑ παραμυθιοϑ εύναι: 
Α) η καλλιϋργεια τησ μητρικόσ γλώςςασ με τισ πρακτικϋσ αναδιόγηςησ, 
Β) η ϋξαψη τησ φανταςύασ και τησ δημιουργικϐτητασ, 
Γ) η αξιοπούηςη των δυνατοτότων των παιδιών, 
Δ) η ανϊπτυξη τησ αιςθητικόσ ςυγκύνηςησ και μετϊδοςη τησ αιςιοδοξύασ ςτην παιδικό ψυχό, 
Ε) η ανϊπτυξη δεξιοτότων ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ. 
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Μέζνδνο 

Η ϋρευνα ϋλαβε μϋροσ ςε μαθητϋσ τησ Β΄ τϊξησ Δημοτικοϑ χολεύου. Διόρκηςε δϑο μόνεσ. 
Ϊλαβαν μϋροσ 13 παιδιϊ εκ των οπούων 7 αγϐρια και 6 κορύτςια. Σο λαώκϐ παραμϑθι 
επιλϋχθηκε απϐ το ςχολικϐ βιβλύο «Σο Ανθολϐγιο». Η μϋθοδοσ διδαςκαλύασ του παραμυθιοϑ 
θα μποροϑςε να χαρακτηριςτεύ ωσ αναλυτικοςυνθετικό, εφϐςον κατϊ την αφόγηςη εύναι 
αναλυτικό ενώ ςτην εξαγωγό διδϊγματοσ εύναι επαγωγικό (Σριλιανϐσ, 2006). Λαμβϊνοντασ 
υπϐψη ϐτι η πεύρα και τα ύδια τα παιδιϊ εύναι εκεύνα που θα βοηθόςουν το δϊςκαλο να βρει 
το ϊριςτο απϐ απϐψεωσ προςφορϊσ του μορφωτικοϑ αγαθοϑ του παιδιοϑ, η επιλογό του 
λαώκοϑ παραμυθιοϑ ϋγινε μετϊ απϐ τη ςυνεννϐηςη και τη ςυνεργαςύα δαςκϊλου και 
μαθητών. Ιδιαύτερη ϐμωσ ςημαςύα δϐθηκε ςτο περιεχϐμενο του παραμυθιοϑ ώςτε αυτϐ να 
εύναι ευχϊριςτο και διδακτικϐ και ταυτϐχρονα κατανοητϐ απϐ τουσ μαθητϋσ με ζωηρό και 
ενδιαφϋρουςα πλοκό.  
1

ε
 θάζε 

Αφοϑ ϋγινε η αφόγηςη του παραμυθιοϑ απϐ τον εκπαιδευτικϐ, δϐθηκε λύγοσ χρϐνοσ ώςτε 
το παραμϑθι να αποτυπωθεύ ςτη μνόμη των μαθητών καθώσ και να ολοκληρωθοϑν οι 
υποςυνεύδητεσ λειτουργύεσ που πραγματοποιοϑνται κατϊ την αφόγηςη. Ακολοϑθηςε η 
ανϊλυςό του με διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ και ςυζότηςη απϐ τουσ μαθητϋσ. Οι μαθητϋσ 
εξϋφραςαν τα ςχϐλια και τισ απϐψεισ τουσ για τουσ όρωεσ του παραμυθιοϑ ενώ 
διαπύςτωςαν τα ηθικϊ διδϊγματϊ του. 
2

ε
 θάζε  

Κατϊ τη 2η φϊςη, οι μαθητϋσ με τη βοόθεια του εκπαιδευτικοϑ μούραςαν ςε ςκηνϋσ το 
παραμϑθι και το εικονογρϊφηςαν. 
3

ε
 θάζε 

Κατϊ την τρύτη φϊςη οι μαθητϋσ με τη ςϑμπραξη του εκπαιδευτικοϑ, αφοϑ χώριςαν το 
παραμϑθι ςε δεκατρύα «κομμϊτια» (ϐςοσ και ο αριθμϐσ των μαθητών), το μελϋτηςαν και 
ϋπειτα το αφηγόθηκαν. 
4

ε
 θάζε  

Κατϊ την τϋταρτη φϊςη, οι μαθητϋσ μυόθηκαν ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ, φτιϊχνοντασ το 
παραμϑθι ςε ψηφιακό μορφό. 
5

ε
 θάζε 

Ακολοϑθηςε η προβολό του ψηφιακοϑ βύντεο και ϋλαβε μϋροσ η αξιολϐγηςη τησ εργαςύασ 
απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ.  
6

ε
 θάζε 

Κατϊ την ϋκτη φϊςη, ϋλαβε χώρα η προβολό του νϋου δημιουργόματοσ ςτουσ μαθητϋσ 
του ςχολεύου. 

Απνηειέζκαηα  

Η δημιουργύα του ψηφιακοϑ παραμυθιοϑ εύχε πολυςόμαντη παιδαγωγικό διϊςταςη για 
τουσ μαθητϋσ. Ασ μη ξεχνϊμε ϐτι η ικανοπούηςη των ψυχοπνευματικών αναγκών του 
παιδιοϑ καθώσ και η διαιώνιςη των κοινωνικών θεςμών εύναι ςημαντικό. υνδϋουν το 
μαθητό με τον οικουμενικϐ ϊνθρωπο και ςυγχρϐνωσ με ϋνα ςυγκεκριμϋνο πολιτιςμϐ και 
πολλϋσ φορϋσ με μια ιςτορικό εποχό (Μαραθεϑτησ, 1985). 

Σο παραμϑθι μετϋφερε τουσ μαθητϋσ ςε ϋναν θαυμαςτϐ κϐςμο, ικανϐ να διεγεύρει τη 
φανταςύα τουσ, να αναπτϑξει τη ςυναιςθηματικϐτητϊ τουσ, την προςοχό και τη μνόμη τουσ. 
Ασ μη ξεχνϊμε ϐτι «το παραμϑθι ανούγει νϋουσ δρϐμουσ ςτη ςκϋψη των παιδιών και ςυνϊμα 
τα διδϊςκει, χωρύσ εμφανό διδακτιςμϐ, ώςτε να αποτελεύ ϋνα απϐ τα καλϑτερα μϋςα 
κοινωνικόσ αγωγόσ (Μαλαφϊντησ, 2006). Οι μαθητϋσ κατϊ την πρώτη φϊςη υλοπούηςησ 
ϋδειξαν να ϋχουν κατανοόςει επιφανειακϊ το περιεχϐμενο του παραμυθιοϑ. Μετϊ τη 
δημιουργύα του ψηφιακοϑ ϐμωσ παραμυθιοϑ (6η φϊςη), οι μαθητϋσ ϋδειξαν ϐτι η ςχϋςη τουσ 
με το παραμϑθι δεν παρϋμεινε περιθωριακό αφοϑ πϋραςε ςτο επύπεδο τησ προςωπικόσ 
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δημιουργύασ. Αναπτϑχθηκε δηλαδό μια αμφύδρομη ςχϋςη δημιουργύασ. Επύςησ, η διαδικαςύα 
τησ αφόγηςησ πρϐςφερε ςτα παιδιϊ τϋρψη και αιςθητικό απϐλαυςη.  

Η δημιουργύα του ψηφιακοϑ παραμυθιοϑ ςυντϋλεςε ώςτε οι μαθητϋσ: 
 να ενταχθοϑν ςτο κοινωνικϐ τουσ περιβϊλλον ωσ νϋα μϋλη, 
 να δημιουργόςουν μϋςα απϐ τον προβληματιςμϐ τουσ για το ςυμβολιςμϐ και την 

ανϊλυςη του παραμυθιοϑ τη δικό τουσ προςωπικϐτητα, 
 να καλλιεργόςουν τον προφορικϐ και γραπτϐ λϐγο, 
 να κατακτόςουν το ελληνικϐ λεξιλϐγιο, 
 να αναπτϑξουν ορθό χρόςη τησ δομόσ τησ γλώςςασ, 
 να αναπτϑξουν την κριτικό τουσ ςκϋψη, 
 να καλλιεργόςουν τη φανταςύα τουσ, 
 να προϊγουν το διϊλογο, τη ςυζότηςη, τη ςυμμετοχικϐτητα, 
 να αιςθανθοϑν τη χαρϊ τησ δημιουργύασ, 
 να γνωρύςουν τισ ρύζεσ τουσ, 
 αποκτόςουν δεξιϐτητεσ ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ,  
 να κατακτόςουν το ανθρώπινο πνεϑμα, 
 να νιώςουν την πολυδϑναμη λειτουργύα τησ ελληνικόσ γλώςςασ, 
 να ψυχαγωγηθοϑν. 

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

Σα λαώκϊ παραμϑθια αποτελοϑν ϋνα ςημαντικϐ αφηγηματικϐ εύδοσ τησ φιλολογικόσ 
Λαογραφύασ και η παιδαγωγικό τουσ αξύα εύναι ςπουδαύα αφοϑ ενιςχϑουν την αφηγηματικό 
δεινϐτητα και ικανϐτητα των μαθητών ενώ αναπτϑςςουν τη φανταςύα ϋξω απϐ νομοτϋλειεσ 
και φυςικοϑσ νϐμουσ (Μπενϋκοσ, 2006).   

Σα λαώκϊ παραμϑθια προϊγουν τον πολιτιςμϐ μασ και αποτελοϑν αναπϐςπαςτο κομμϊτι 
τησ παρϊδοςόσ μασ. Η παιδαγωγικό του αξύα εύναι ςπουδαύα αφοϑ μϋςω του λαώκοϑ 
παραμυθιοϑ καλλιεργεύται ο διϊλογοσ και η γλωςςικό ϋκφραςη, ευνοεύται η πολυφωνύα των 
απϐψεων, διευρϑνεται το λεξιλϐγιο και καλλιεργεύται ο προφορικϐσ και γραπτϐσ λϐγοσ των 
μαθητών. Οι μαθητϋσ εξαςκοϑν τη διεργαςύα τησ μνόμησ, εξοικειώνονται με διϊφορεσ 
μορφϋσ τϋχνησ, καλλιεργεύται κλύμα ςυνεργαςύασ και ομαδικόσ εργαςύασ ςτην τϊξη, 
αναπτϑςςεται η κριτικό και δημιουργικό ςκϋψη των μαθητών, η ςτοχαςτικοκριτικό 
διϊθεςη και ο κριτικϐσ εγγραματιςμϐσ καθώσ και η διερεϑνηςη με τη χρόςη διδακτικών 
ςτρατηγικών και την εφαρμογό μεταγνωςτικών δεξιοτότων. Ακϐμη, η παιδαγωγικό αξύα 
του λαώκοϑ παραμυθιοϑ ϋγκειται ςτη ςυμβολό του ϐςον αφορϊ την ολϐπλευρη 
ψυχοκινητικό, γνωςτικό, αντιληπτικό και ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ (που 
αποτελεύ και τον πρωταρχικϐ ςκοπϐ τησ εκπαύδευςησ), την καλλιϋργεια ςτϊςεων και αξιών, 
προςφϋροντασ αιςθητικό απϐλαυςη. 

Σο ςχολεύο αποτελεύ ϋνα πολυςόμαντο και πολυδιϊςτατο χώρο μϋςα ςτον οπούο το λαώκϐ 
παραμϑθι αξύζει να αξιοποιηθεύ προσ ϐφελοσ των μαθητών. Η ανϊγκη ςϑνδεςησ με τα λαώκϊ 
παραμϑθια και η μϑηςη των μαθητών ςτην ανϊγνωςη και ερμηνεύα τουσ εύναι επιτακτικό. 
Εφϐςον το παραμϑθι αποτελεύ βαςικϐ ςτοιχεύο τησ εθνικόσ πολιτιςμικόσ μασ ταυτϐτητασ, 
επιβϊλλεται να ϋχει μια εξϋχουςα θϋςη ςτα αναλυτικϊ προγρϊμματα και των δϑο βαθμύδων 
τησ εκπαύδευςησ αφοϑ εύναι αναγκαύο να εξετϊζεται και να διδϊςκεται ωσ ϋνα ςημαντικϐ 
εύδοσ τησ λαώκόσ μασ κληρονομιϊσ (Μαλαφϊντησ, 2006).  

Ο δϊςκαλοσ καλεύται να παύξει ϋναν ςπουδαύο ρϐλο. Ϊναν ρϐλο με εθνικό ςημαςύα, αφοϑ 
θα ςυνδϋςει το παιδύ με τα λαώκϊ παραμϑθια. Ο ύδιοσ θα πρϋπει να καταςτόςει το παραμϑθι 
ωσ ϋνα αντικεύμενο ενδελεχοϑσ μελϋτησ και να αποκτόςει οικειϐτητα με αυτϐ και 
εμπιςτοςϑνη προσ τον κϐςμο των παραμυθιών. Ϊπειτα, θα πρϋπει να διατϊξει και 
διαβαθμύςει το υλικϐ των παραμυθιών ςτην τϊξη του (οϑρλασ, 1961). Ϊτςι, δεδομϋνου ϐτι 
το παραμϑθι θα πρϋπει να δημιουργεύ ψυχικό ικανοπούηςη και ςυναιςθηματικό ανϊταςη, θα 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              390 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

πρϋπει να επιλϋγεται εκεύνο που θα μπορϋςει να καταςτεύ κατανοητϐ απϐ τουσ μαθητϋσ 
τϐςο ςτο ςϑνολϐ του ϐςο και ςτουσ επιμϋρουσ ςυμβολιςμοϑσ, τισ λεπτομϋρειεσ και τισ 
αλόθειεσ που εμπεριϋχει καθώσ και τα μηνϑματα που απηχεύ. Ψσ παιδαγωγικϐ μϋςο θα 
πρϋπει να ςτοχεϑει ςτην ψυχαγωγύα, ςτην απϐλαυςη των μαθητών και ςτην ανϊπτυξη τησ 
φανταςύασ τουσ. ήςον αφορϊ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ, οι ύδιοι θα πρϋπει να εύναι γνώςτεσ 
πολλών παραμυθιών ώςτε να μποροϑν να ανταποκρύνονται ςε κϊθε περύςταςη και να 
προςαρμϐζονται ςτισ διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ πουδών, 
το οπούο βαςύζεται ςτο Δ.Ε.Π.Π.. Αναμφύβολα λοιπϐν απαιτεύται η ςωςτό κατϊρτιςη των 
εκπαιδευτικών και η ικανϐτητα ανταπϐκριςόσ τουσ ςτισ εκϊςτοτε διαφοροποιημϋνεσ 
διδακτικϋσ απαιτόςεισ (Μαλαφϊντησ, 2006).  ήςον αφορϊ λοιπϐν το πρϐβλημα τησ 
επιλογόσ, παρουςιϊζεται για τον εκπαιδευτικϐ μια ευκαιρύα δημιουργικόσ εργαςύασ, εϊν 
πρϐκειται το παραμϑθι να ϋχει πραγματικό επύδραςη ςτην ψυχό του παιδιοϑ (οϑρλασ, 
1961). 

Σϋλοσ, η εξϋλιξη τησ εκπαιδευτικόσ τεχνολογύασ μπορεύ να καταςτεύ ςημαντικϐσ αρωγϐσ 
ςτην αξιοπούηςη του λαώκοϑ παραμυθιοϑ. ήμωσ, δεν αρκεύ απϐ μϐνη τησ για τη βελτύωςη 
τησ διδαςκαλύασ και των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων. ήπωσ ςυμβαύνει ςε κϊθε καινοτομύα 
που επιχειρεύται να ειςαχθεύ ςτην εκπαύδευςη καθώσ και η επιτυχημϋνη εφαρμογό τησ 
προϒποθϋτει ϐχι μϐνο την κατϊλληλη ςχεδύαςη των διαδικαςιών μϊθηςησ απϐ μϋρουσ των 
εκπαιδευτικών αλλϊ και την υιοθϋτηςη τησ εκπαιδευτικόσ καινοτομύασ και απϐ τουσ ύδιουσ 
(ολομωνύδου, 2006). Μια πιθανό λϑςη ςτο πρϐβλημα εύναι η ςυμμετοχό των 
εκπαιδευτικών ςε προγρϊμματα επιμϐρφωςησ και εξϊςκηςησ με ςτϐχο την προώθηςη και 
ανϊπτυξη καινοτομικών και εποικοδομητικών διδακτικών ςτρατηγικών με τη χρόςη ΣΠΕ 
(ολομωνύδου, 2006).  

Δϑναται λοιπϐν ο εκπαιδευτικϐσ να εύναι επικεντρωμϋνοσ ςτο διδακτικϐ του ϋργο, να 
ενθαρρϑνει τουσ μαθητϋσ του ςτην ϐποια προςπϊθειϊ τουσ, να οργανώνει τη διδαςκαλύα 
του και να εξαςφαλύζει επιτυχύα ς’ αυτοϑσ. «Ϊναν δϊςκαλο που δε πρϋπει να ξεχνϊ ϐτι 
ςτϐχοσ τησ εκπαύδευςησ εύναι να διαμορφώνει μυαλϊ που θα κρύνουν, θα επαληθεϑουν και 
δε θα δϋχονται οτιδόποτε τουσ προςφϋρεται» (Γαλανϊκη, 2000). Ωλλωςτε «ο μαθητόσ 
πρϋπει να διδαχτεύ πωσ να ςκϋφτεται, χωρύσ αυτϐ να ςημαύνει βιαςμϐ τησ προςωπικϐτητϊσ 
του» (Βρεττϐσ & Καψαλϊκη, 1994).  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Δηθφλα 1: Έλα ζηηγκηφηππν απφ ην ςεθηαθφ παξακχζη "Σν κέιη" 
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Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
 

Υαηδνχιε Εσή 

ΠΕ19, ΠΕ03 &  MSc Διούκηςη και Διαχεύριςη Ϊργων και Προγραμμϊτων, Γυμνϊςιο 
Νύκαιασ Λϊριςασ 

zeta.xatzouli@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Η ερευνητικό εργαςύα αςχολεύται με την ανϊπτυξη των δεξιοτότων των μαθητών 
του Γυμναςύου, τισ οπούεσ απαιτεύ η αγορϊ εργαςύασ του 21ου αιώνα, καθώσ και με 
την εμπϋδωςη, μϋςω τησ πρϊξησ, δϑςκολων εννοιών που περιϋχουν τα γνωςτικϊ 
αντικεύμενα κϊθε τϊξησ του γυμναςύου. Αποτελεύ μια προςπϊθεια μελϋτησ των 
εναλλακτικών τρϐπων μϊθηςησ, που δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην ουςιαςτικό 
εμπλοκό των μαθητών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και ςτον τρϐπο διαχεύριςόσ 
τησ απ τουσ καθηγητϋσ. Επιχειρεύ να δώςει μια διαφορετικό διδακτικό κατεϑθυνςη, 
εφαρμϐςιμη μϋςα ςτη  ςϑγχρονη ςχολικό τϊξη, χρηςιμοποιώντασ ϋργα. Ο ςκοπϐσ 
τησ ϋρευνασ εύναι να μετρόςει: 1ο) τη βελτύωςη των διαχειριςτικών ικανοτότων των 
μαθητών μϋςω του ϋργου που θα υλοποιόςουν,  2ο) την επύδραςη που ϋχει ςτουσ 
μαθητϋσ το ϋργο ωσ προσ την κατανϐηςη γνωςτικών αντικειμϋνων τησ τϊξησ τουσ 
που περιϋχει  και 3ο)  την ανϊπτυξη των διαχειριςτικών ικανοτότων των 
καθηγητών. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Ϊργο, Διαχεύριςη Ϊργου, Δεξιϐτητεσ, Διαθεματικϐτητα, Γνωςτικϊ 
Αντικεύμενα, Παραδοτϋα. 

Δηζαγσγή 

Η εργαςύα αναπτϑςςεται ςε ϋξι ενϐτητεσ και εξυπηρετεύ τρεύσ ςτϐχουσ: Ο πρώτοσ ςτϐχοσ 
εύναι, να δώςει ςτουσ μαθητϋσ ϋνα διαφορετικϐ μοντϋλο προςϋγγιςησ μϊθηςησ μϋςα απ τα 
ϋργα, διδϊςκοντασ τη διαχεύριςη ϋργου μϋςα ςτην τϊξη,  ενώ ςυγχρϐνωσ να υλοποιεύται και 
ϋνα ϋργο ςτο ςχολεύο. Ο δεϑτεροσ ςτϐχοσ, επικεντρώνεται ςτο να εφαρμοςτοϑν δεξιϐτητεσ 
ςυνεργαςύασ, ηγεςύασ, κριτικόσ ςκϋψησ, δημιουργικϐτητασ, επικοινωνύασ, γνώςησ ΣΠΕ, 
επύλυςησ προβλημϊτων, επαγγελματιςμοϑ και πραγματοπούηςησ παρουςιϊςεων απϐ τουσ 
μαθητϋσ κατϊ την διϊρκεια του ϋργου. Ο τρύτοσ αποςκοπεύ ςτην ενύςχυςη των 
απαιτοϑμενων γνώςεων των γνωςτικών αντικειμϋνων τησ τϊξησ που περιλαμβϊνει το ϋργο. 
Και ο τελευταύοσ εύναι να κατευθϑνει τα εμπλεκϐμενα μϋρη του ϋργου ςε μια τυποπούηςη 
τησ διαδικαςύασ διαχεύριςησ ϋργου, ενώ ταυτϐχρονα να βελτιώνει και τισ   διαχειριςτικϋσ 
δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ των καθηγητών.  

Σο ϋργο ςϑμφωνα με το Ινςτιτοϑτο PMI (1996) ϋργο εύναι  «μια προςωρινό προςπϊθεια 
που αναλαμβϊνεται για δημιουργηθεύ ϋνα μοναδικϐ προώϐν ό υπηρεςύα». Η διαχεύριςη ϋργου 
(PMBOK 1996) εύναι «η εφαρμογό τησ γνώςησ, των δεξιοτότων, των εργαλεύων και των 
τεχνικών ςτισ δραςτηριϐτητεσ του ϋργου, με ςκοπϐ να ικανοποιόςουν ό να ξεπερϊςουν τισ 
ανϊγκεσ και τισ προςδοκύεσ των επενδυτών και απαιτεύ ιςορροπύα μεταξϑ των: Φρϐνου, 
κϐςτουσ ,ποιϐτητασ. Φρηςιμοποιοϑνται τα ϋργα ςτη διαδικαςύα μϊθηςησ ςτο Γυμνϊςιο γιατύ 
η μϊθηςη μϋςα απ την πρϊξη εύναι «μια εξαιρετικό μϋθοδοσ που επιτρϋπει τουσ μαθητϋσ να 
μαθαύνουν την ϑλη τησ τϊξησ τουσ, διατηρώντασ παρϊλληλα το ενδιαφϋρον τουσ για το 
ϋργο» (Byrne κ.ϊ. 2008) και εφαρμϐζει δεξιϐτητεσ που χρειϊζεται η ςημερινό αγορϊ 
εργαςύασ (International Project Management Association,  2006)  , οι οπούεσ 
προςδιορύςτηκαν απϐ Πεντακϐςιεσ  εταιρεύεσ τησ Αμερικόσ το 2006 και εύναι: 

mailto:zeta.xatzouli@gmail.com
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Επαγγελματιςμϐσ, Κριτικό ςκϋψη, Επικοινωνύα, Δεοντολογύα, Επύλυςη καθημερινών 
προβλημϊτων, Γραπτϋσ και προφορικϋσ ανακοινώςεισ, Ανακατεϑθυνςη, Δημιουργικϐτητα, 
Ηγεςύα, Πρωτοβουλύα. Σο ςχολεύο, το οπούο θα ικανοποιεύ τουσ εκπαιδευτικοϑσ , τουσ 
μαθητϋσ και την κοινωνύα, απαιτεύ αλλαγϋσ που αφοροϑν την πολιτικό, τισ διαδικαςύεσ και 
τουσ ανθρώπουσ ( Hansen & Childs,  1998). Η ςυνεργαςύα ςτη ςχολικό τϊξη ενιςχϑει την 
αυτοεκτύμηςη (Harter, 1990) των μαθητών και τη μεταξϑ τουσ επικοινωνύα. Η ςϑγχρονη 
πραγματικϐτητα κϊνει πιο επιτακτικό την ανϊγκη τησ κοινωνικόσ ανϊπτυξησ των μαθητών, 
καθώσ και την εφαρμογό δεξιοτότων που αποκτώνται μϋςα απ την ομαδικό εργαςύα. Επύςησ 
η διαθεματικϐτητα, δηλαδό «η πολϑπλευρη διερεϑνηςη τησ γνώςησ και η μελϋτη ενϐσ 
θϋματοσ με τη ςυμμετοχό και το ςυντονιςμϐ πολλών γνωςτικών αντικειμϋνων» ϐπωσ 
υποςτηρύζει ο Θεοδωρϐπουλοσ (2010, ςελ.1),  αποτελεύ ςυςτατικϐ των ϋργων , ϐπου 
ςυμμετϋχουν και ςυντονύζονται πολλϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα και  αναπτϑςςονται 
δεξιϐτητεσ ςχετικϋσ με αυτϋσ τησ διαχεύριςησ ϋργου. Η μϋθοδοσ διαθεματικϐτητασ και του 
project  επικεντρώνεται ςτο ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη ενϐσ ϋργου. Οι εφαρμογϋσ των 
μαθηματικών ςτα ϋργα εύναι γνωςτικό προϒπϐθεςη, γιατύ καθημερινϊ εμπλεκϐμαςτε ςε 
λόψεισ αποφϊςεων ό προβλόματα που θϋλουν επύλυςη (Ματςαγγοϑρασ, 2000) . Απϐ παλιϊ  
η λογικό θεωροϑνταν το μοναδικϐ μϋςο που θα μποροϑςε να οδηγόςει την ανθρώπινη 
ςκϋψη ςτην αλόθεια  Εξαρχϊκοσ (2006).  Η διαδικαςύα μϊθηςησ με τα ϋργα εύναι μια 
εκπαιδευτικό καινοτομύα, γιατύ αποτελεύ «ευρεύασ ϋκταςησ παρϋμβαςη ςτην εκπαύδευςη, η 
οπούα ςτηρύζεται ςε πρωτοπϐρεσ και πρωτϐτυπεσ παιδαγωγικϋσ αρχϋσ και ιδϋεσ και μϋςω 
αυτών επιφϋρει ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτη νοοτροπύα, ςτισ πρακτικϋσ, ςτουσ ρϐλουσ και ςτη 
γενικϐτερη κουλτοϑρα του ςχολεύου» (Ματςαγγοϑρασ  2011). 

 
Βιβλιογραφικό Αναςκϐπηςη  

Η Βιβλιογραφικό Αναςκϐπηςη περιλαμβϊνει τϋςςερισ Μελϋτεσ Περύπτωςησ ςε ςχολεύα, 
που προςεγγύζουν τουσ ερευνητικοϑσ ςτϐχουσ και εξετϊζει αν το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα 
προετοιμϊζει τα παιδιϊ για τη νϋα πραγματικϐτητα τησ Παγκϐςμιασ οικονομύασ . 

Α. «Project Management’s Future: Teaching Project Management to High School Students 
Using Project Learning»  (PMI Educational Foundation, 2012). Ϊνα  Πιλοτικϐ Πρϐγραμμα 
εφαρμϐςτηκε  ςτα ςχολεύα τησ Υιλαδϋλφειασ των ΗΠΑ, “Philadelphia High School Project 
Management”, ςτο οπούο πρώτα εξετϊζονται οι δεξιϐτητεσ που χρειϊζεται ςόμερα το 
εργατικϐ δυναμικϐ και  ϋχει ωσ ςτϐχο την κϊλυψη των δεξιοτότων αυτών μϋςω τησ μϊθηςησ 
βαςιςμϋνησ ςε ϋργα. Διϊρκεια: Ιοϑλιοσ 2008 –Αϑγουςτοσ 2008. Καθηγητϋσ : απ το DeVry 
University καθηγητϋσ-μϋντορεσ των ομϊδων project. Μαθητϋσ: 15 χωριςμϋνοι ςε ομϊδεσ. 

Για να παραμεύνει η οικονομύα  των  ΗΠΑ ανταγωνιςτικό ςτον κϐςμο πρϋπει να δώςει 
ϋμφαςη ςτισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ τησ διαχεύριςησ ϋργου ςτουσ απϐφοιτουσ Λυκεύου. 
Πλεονϋκτημα του ςχολεύου εύναι  να γνωρύζει κϊποιοσ καθηγητόσ Project Management 
.Επύςησ να γνωςτοποιεύται και να τονύζεται  ςτουσ μαθητϋσ το προςϐν που τουσ δύνει η 
ςυμμετοχό τουσ ςτο ϋργο. Και ςτο τϋλοσ τησ ϋρευνασ υπολογύζεται η αϑξηςη των 
διαχειριςτικών δεξιοτότων των μαθητών  απϐ 35,2¿ ςτην αρχό του ϋργου ςε 78,7¿ ςτο 
τϋλοσ του ϋργου.  

Β.  «Integrating Project Management and Leadership into Existing Classes» (PMI 
Educational Foundation, 2012) MERIDIAN HIGH SCHOOL . χολ. Ϊτοσ 2011-12. Διϊρκεια: 
Ϊνα εξϊμηνο απ το φθινϐπωρο του 2011 ωσ και την ϊνοιξη του 2012. Καθηγητϋσ: Bruce 
Benton, Angie Neal, Stephanie Wheeler, Tom Old. Μαθητϋσ: 30 μαθητϋσ χωριςμϋνοι ςε 
ομϊδεσ εργαςύασ. την Περύπτωςη αυτό ενςωματώθηκε ςτο Ψρολϐγιο Πρϐγραμμα του 
ςχολεύου το μϊθημα Project Management και διδϊχθηκαν τα παιδιϊ δεξιϐτητεσ διαχεύριςησ 
ϋργου που αναπτϑχθηκαν μϋςα απϐ  επιτυχημϋνα ϋργα. 

Σα Project που εφαρμϐςτηκε το φθινϐπωρο του 2011 παρεύχε ςτουσ μαθητϋσ: 
Παρακύνηςη, ϋντονο ενδιαφϋρον για τα μαθόματα,  ανϊδειξη ηγετών απ τουσ  μαθητϋσ μϋςα 
ςτην ομϊδα με ςυναρπαςτικϊ αποτελϋςματα. Καθώσ επύςησ και οι ζωντανϋσ ςυζητόςεισ 
αϑξηςαν ςημαντικϊ την κριτικό ςκϋψη των μαθητών. Ενιςχϑθηκε η επικοινωνύα, η 
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ςυνεργαςύα και η ομαδικό δουλειϊ. Απαύτηςη του  Project όταν η παρουςύαςη. Η 
τμηματοπούηςη τησ παρουςύαςησ ςτισ ομϊδεσ εύχε ςαν αποτϋλεςμα να προκϑψει μια  ϊριςτη 
παρουςύαςη. 

Γ. «Teaching Project Management and Leadership Skills through Career and Technical 
Education (CTE) » ,  ROOSEVELT HIGH SCHOOL (PMI Educational Foundation, 2012)   . χολ. 
Ϊτοσ: 2011-2012. Καθηγητόσ: Karl Ruff. Μαθητϋσ: ολϐκληρη τϊξη με δϑο Project Managers. 
Αυτοκατευθυνϐμενεσ ομϊδεσ ϋργου ςτον ύδιο χρϐνο και ςτην ύδια τϊξη με διαφορετικϐ ϋργο 
η κϊθε ομϊδα.  

Με την προςθόκη του μαθόματοσ «διαχεύριςησ ϋργου», η Σεχνικό Εκπαύδευςη παρϋχει 
καταρτιςμϋνο εργατικϐ δυναμικϐ. Οι μαθητϋσ αποκτοϑν δεξιϐτητεσ γιατύ ξοδεϑουν πολϑ 
χρϐνο ςτο project. Οι καθηγητϋσ διαθϋτουν λιγϐτερο χρϐνο για να καθοδηγοϑν και να 
διδϊςκουν. Η πρακτικό τησ επικοινωνύασ διαςφαλύζει καθηγητϋσ και μαθητϋσ τη γνώςη του 
τι ςυμβαύνει. Σα μϋλη τησ ομϊδασ κερδύζουν την εκτύμηςη τησ χειρονακτικόσ εργαςύασ. 
Επύςησ κερδύζουν δεξιϐτητεσ επαγγελματιςμοϑ, γνώςησ και επικοινωνύασ μεταβιβϊςιμεσ και 
ςε ϊλλουσ κλϊδουσ. Η διαχεύριςη ϋργου εύναι μια «ανθρώπινη προςπϊθεια, μια ςυλλογό απϐ 
δεξιϐτητεσ που απαιτοϑν πρϊξη για να μαθευτοϑν και να κατανοηθοϑν». Οι μαθητϋσ εύναι 
περιςςϐτερο ϋτοιμοι για τισ προκλόςεισ τησ μϊθηςησ, τησ δουλειϊσ και τησ ζωόσ του 21ου 
αιώνα. 

Δ. «Using Project Based Learning (PBL) and Project Management and Leadership Methods 
to Build 21st Century Knowledge and Skills» (PMI Educational Foundation, 2012)  .SOUTH 
MEDFORD HIGH SCHOOL. χολ.ϋτοσ: 2011-12. Διϊρκεια : ϋνα εξϊμηνο τησ Ωνοιξησ του 2012. 
Καθηγητόσ :Paul Hampton. Μαθητϋσ:  Η τϊξη τησ Φημεύασ χρηςιμοποιεύ PBL (Project Based 
Learning)  

Οι καθηγητϋσ που ςυνδυϊζουν τα μαθόματα PBL και Project Management: 1.Βοηθοϑν 
τουσ μαθητϋσ να βρουν το προςωπικϐ τουσ ενδιαφϋρον και νϐημα ςτη μϊθηςη.2.Ενιςχϑουν 
τη δικιϊ τουσ υπευθυνϐτητα να ηγηθοϑν ςτη δημιουργύα του προγρϊμματοσ του ςχολεύου. 
3.Μεγιςτοποιοϑν ην αποτελεςματικϐτητϊ τουσ για να φτϊςουν τουσ ςτϐχουσ τησ μϊθηςησ. 
’ ϐλη τη διϊρκεια του project οι μαθητϋσ αποδεικνϑουν και οι καθηγητϋσ αξιολογοϑν τισ 
δεξιϐτητεσ τησ ςυνεργαςύασ, επικοινωνύασ και κριτικόσ ςκϋψησ. Δεςμεϑονται τα μυαλϊ και 
τα χϋρια των μαθητών ςτα ϋργα. Δημιουργεύται επύςησ ϋνα  βελτιωμϋνο περιβϊλλον 
μϊθηςησ. Η μϊθηςη γύνεται πιο αποτελεςματικό με χρόςη των μεθϐδων τησ διαχεύριςησ 
ϋργου. Οι μαθητϋσ αναπτϑςςουν περιςςϐτερεσ ηγετικϋσ ικανϐτητεσ και υπϊρχουν 
περιςςϐτερεσ ευκαιρύεσ των μαθητών για ςυνεργαςύα, μϋςα απϐ την οπούα ενιςχϑονται οι 
διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ. Ο πυρόνασ του προγρϊμματοσ ςπουδών εύναι πιο κοντϊ ςτουσ 
μαθητϋσ. 

 
Μεθοδολογύα τησ Ϊρευνασ 

Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε ςτο Γυμνϊςιο Νύκαιασ Λϊριςασ, με τρεύσ καθηγητϋσ του 
ςχολεύου και εύκοςι ϋξι μαθητϋσ του Γ1 τμόματοσ  και χρηςιμοποιόθηκε το μοντϋλο τησ 
«μελϋτησ περύπτωςησ». Η ςυλλογό δεδομϋνων ϋγινε απϐ πρωτογενεύσ πηγϋσ, ϋρευνα πεδύου 
(Ηλιϊδησ και Βοϑτςινοσ, 2010) , τουσ μαθητϋσ και καθηγητϋσ του Γυμναςύου. 
Ερωτηματολϐγια (Φατζοϑλη, 2013) τα οπούα απευθϑνθηκαν ςτουσ  μαθητϋσ του Γ1 
τμόματοσ, τα οπούα αποτϑπωςαν την αρχικό και τελικό κατϊςταςη των μαθητών ςε ςχϋςη 
με τισ δεξιϐτητεσ του 21ου αιώνα και τισ δεξιϐτητεσ αναπτϑχθηκαν περιςςϐτερο ςτο 
ςυγκεκριμϋνο ϋργο. Ενδιϊμεςεσ αναφορϋσ και τελικϋσ υνεντεϑξεισ (Φατζοϑλη, 2013)των 
τριών καθηγητών.  Μετρόθηκαν οι διαχειριςτικϋσ δεξιϐτητεσ που αποκτόθηκαν απ τουσ 
μαθητϋσ ςτο ϋργο  και πώσ η οργϊνωςη του ϋργου τουσ βοόθηςε να κατανοόςουν καλϑτερα 
την ϑλη μϋςα απϐ την πρακτικό εφαρμογόσ τησ. 

Μειέηε Πεξίπησζεο ηνπ Γπκλαζίνπ Νίθαηαο 

χολ. Ϊτοσ: 2013-14. Διϊρκεια διαθεματικοϑ ϋργου: Υθινϐπωρο του 13 – πϋντε (5) 
εβδομϊδεσ. Καθηγητϋσ Α’: Ζωό Φατζοϑλη- Διαχεύριςη ϋργου, Β’ Γεώργιοσ Παραβϊνοσ - 
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Φημεύα,  Γ’ Κωνςταντύνοσ Ντύκοσ – Μαθηματικϊ. Μαθητϋσ: 26 μαθητϋσ τουΓ1 τμόματοσ 
,τρεύσ (3) ομϊδεσ ϋργου.  Ϊργο: «Διαμϐρφωςη του προαυλύου χώρου του Γυμναςύου», που 
ϋχει ωσ ςκοπϐ τη δημιουργύα χώρου ανϊπτυξησ δραςτηριοτότων ςτο προαϑλιο του 
ςχολεύου και ςτϐχουσ την απϐκτηςη διαχειριςτικών δεξιοτότων και την εμπϋδωςη των 
γνωςτικών αντικειμϋνων που περιλαμβϊνονται ςτο ϋργο απ τουσ μαθητϋσ. Σα παιδιϊ 
διδϊχθηκαν μϋςα ςε πϋντε εβδομϊδεσ Διαχεύριςη Ϊργου, ϋγινε επανϊληψη των εμβαδών και 
του Πυθαγορεύου Θεωρόματοσ,  διδϊχθηκε η ομοιοθεςύα ςτα Μαθηματικϊ και ο Περιοδικϐσ 
πύνακασ ςτη Φημεύα. Ϊκαναν πρακτικό εφαρμογό ϐςων ϋμαθαν καταςκευϊζοντασ ϋνα  
γόπεδο 5Φ5, ϋνα επιδαπϋδιο ςκϊκι ςτην αυλό και τον περιοδικϐ πύνακα των χημικών 
ςτοιχεύων ςε τούχο του ςχολεύου, ϐπωσ φαύνονται ςτον πύνακα 1. 

Καθώσ οι μαθητϋσ χαύρονται τον υγιό ανταγωνιςμϐ μεταξϑ των ομϊδων δουλεϑοντασ το 
ϋργο, οι καθηγητϋσ μαθαύνουν ςυγχρϐνωσ: Να ςχεδιϊζουν, Να επικοινωνοϑν, Να λϑνουν 
προβλόματα, Να χρηςιμοποιοϑν Πϐρουσ, Να ςυνεργϊζονται 

 
 
 
Πύνακασ 1: Οι ρϐλοι των καθηγητών ςτο ϋργο 
 

Καθηγητόσ Α’ 
Διαχεύριςη ϋργου 

1η εβδομϊδα Ανϊλυςη προβλόματοσ, Λογικϐ 
πλαύςιο του ϋργου. 

2η εβδομϊδα Ρϐλοι και Τπευθυνϐτητεσ, Πϐροι 
του ϋργου 

3η εβδομϊδα WBS, χϋδια επικοινωνύασ του 
ϋργου 

4η εβδομϊδα Φρονοδιϊγραμμα και budget 
5η εβδομϊδα Ϊλεγχοσ ςτο ϋργο 

Καθηγητόσ Β’ 
Γεωμετρύα 

1η εβδομϊδα Κλύμακεσ μϋτρηςησ, ςχϋδιο ςκϊκι 
ςτο χαρτύ 

2η εβδομϊδα Φρόςη κλύμακασ και πυθαγορεύου 
θεωρόματοσ ςτο πραγματικϐ ϋργο 

3η εβδομϊδα Ομοιοθεςύα, λϐγοσ ομοιϐτητασ, 
ςχϋδια ςτο χαρτύ 

4η εβδομϊδα Φρόςη τησ ομοιοθεςύασ για το 
περύγραμμα του γηπϋδου 

5η εβδομϊδα Κϑκλοσ και ορθογώνια 
χρηςιμοποιοϑνται για τον 
εξοπλιςμϐ του γηπϋδου 

Καθηγητόσ Γ’ 
Φημεύα 

1η εβδομϊδα Θεωρητικό ειςαγωγό ςτον 
περιοδικϐ πύνακα 

2η εβδομϊδα Φϊραξη του περιγρϊμματοσ του 
περιοδικοϑ πύνακα ςτον τούχο 

3η εβδομϊδα Ανϊλυςη τησ  Λογικόσ του 
Περιοδικοϑ πύνακα.  

4η εβδομϊδα Φρωμϊτιςμα του εςωτερικοϑ του 
πύνακα. 

5η εβδομϊδα Ειςαγωγό επικεφαλύδων και 
ςτοιχεύων ςτο ςχϋδιο του 
περιοδικοϑ 

 
. 
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Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

Η ενϐτητα αυτό αναφϋρεται ςτα αποτελϋςματα των ερωτηματολογύων που δϐθηκαν ςτα 
παιδιϊ (Φατζοϑλη, 2013), των ενδιϊμεςων αναφορών και ημιδομημϋνων (Saunders, Lewis &  
Thornhill, 2000),  ςυνεντεϑξεων των καθηγητών. τα αποτελϋςματα του  προγρϊμματοσ 
εκμϊθηςησ, που γύνεται με ομϊδεσ μαθητών χρηςιμοποιώντασ πρακτικό εφαρμογό 
(Mergendoller, 2006), ςτοχεϑει η ϋρευνα χρηςιμοποιώντασ τα ερωτηματολϐγια. Ο βαθμϐσ 
ανταπϐκριςησ των μαθητών ςτισ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ τησ διαχεύριςησ ϋργου, που 
μετρόθηκε με το Αρχικϐ Ερωτηματολϐγιο βρϋθηκε ϐτι εύναι 38¿ (ΝΑΙ)  και 62¿ (ΟΦΙ)  ο 
βαθμϐσ μη ανταπϐκριςησ (1η εβδομϊδα). το τϋλοσ τησ 5ησ εβδομϊδασ τα αποτελϋςματα 
του 1ου τελικοϑ ερωτηματολογύου  όταν: ΝΑΙ: 51¿   ΟΦΙ: 49¿. Η ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη 
ϋργου με κϐςτοσ, χρϐνο, παραδοτϋα, ςχϋδιο κινδϑνων εντυπωςύαςε τουσ μαθητϋσ και  δεν το 
αποδεικνϑεται μϐνο απϐ το τελικϐ ερωτηματολϐγιο, αλλϊ και απϐ το επύπεδο του  project 
(Φατζοϑλη, 2013) που εκπϐνηςαν κατϊ τη διϊρκεια του ϋργου ςτα πλαύςια του μαθόματοσ 
διαχεύριςησ ϋργου μϋςα ςτην τϊξη. το χόμα 1 διαφαύνονται το πώσ διακυμϊνθηκαν 
αθροιςτικϊ οι δεξιϐτητεσ των μαθητών απ την αρχό ωσ το τϋλοσ του ϋργου. 

 
χόμα 1.  Δεξιϐτητεσ διαχεύριςησ ϋργου 1ησ εβδομϊδασ και 5ησ εβδομϊδασ  

Η διακϑμανςη των 17 απαντόςεων (Φατζοϑλη, 2013) και  των 26  αρχικών και 26 
τελικών  ερωτηματολογύων (διαφορικό κλύμακα)  απεικονύζεται ςτα παρακϊτω 
Ιςτογρϊμματα, ςτο χόμα 2, που δεύχνουν το πώσ κατανϋμεται το ςυνολικϐ ποςοςτϐ των 
«ΝΑΙ»  ςτισ επιμϋρουσ απαντόςεισ, δηλαδό το ποςοςτϐ των θετικών απαντόςεων τησ κϊθε 
ερώτηςησ ςτο ςϑνολο των απαντόςεων του ερωτηματολογύου. 

 
χόμα 2. Διακϑμανςη των απαντόςεων  1ησ εβδομϊδασ και 5ησ εβδομϊδασ  
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Οι δεξιϐτητεσ του ερωτηματολογύου  με τη μεγαλϑτερη αϑξηςη ςτο τϋλοσ του ϋργου   
καταγρϊφονται αναλυτικϊ ςτον Πύνακα 2. 

 

Πύνακασ 2.   Ερωτόςεισ  με τη μεγαλϑτερη διακϑμανςη θετικών απαντόςεων 

Ερωτόςεισ Αϑξηςη των 
«ΝΑΙ» 

Αςχοληθόκατε ποτϋ με Επύλυςη Προβλημϊτων του 
φυςικοϑ κϐςμου; 

11% 

Ϊχετε εμπεδώςει τη ϑλη των Μαθηματικών μετϊ το ϋργο 
 που διδαχθόκατε; 

34% 

ήταν ξεκινϊτε ϋνα ϋργο απαντϊτε ςτισ ερωτόςεισ : τι, 
γιατύ, πωσ που και πϐτε; 

16% 

ήταν αναλαμβϊνατε μϋχρι τώρα ϋνα ϋργο εύχατε ςχϋδιο 
κινδϑνου; 

12% 

Αντιμετωπύςατε ποτϋ ϋργο ςτο ςχολεύο με παραδοτϋα, 
κϐςτοσ και χρονοδιϊγραμμα; 

38% 

Σο 2ο Σελικϐ Ερωτηματολϐγιο (Φατζοϑλη, 2013) που ςυμπληρώθηκε ςτο τϋλοσ τησ 5ησ 

εβδομϊδασ απ τουσ 26 μαθητϋσ και το οπούο μετρϊει τισ δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ που 

αναπτϑχθηκαν ςτη διαχεύριςη του ϋργου ςε ςυνδυαςμϐ με την εμπϋδωςη των γνωςτικών 

αντικειμϋνων που περιλαμβϊνει αυτϐ( κλύμακα Likert  ϐπου το 1 δηλώνει ΚΑΘΟΛΟΤ και το 5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ) . Σα αποτελϋςματα φαύνονται ςτο παρακϊτω  Ιςτϐγραμμα ςτο χόμα 3. 

 

χόμα 3.  Ιςτϐγραμμα δεξιοτότων που αναπτϑχθηκαν μϋςα απ το ϋργο 

Σα αποτελϋςματα των αναφορών και των ςυνεντεϑξεων των καθηγητών μαζύ με τα 
αποτελϋςματα των παραπϊνω διαγραμμϊτων, αποτυπώνονται ςτα παρακϊτω 
ςυμπερϊςματα: 
1. Η εμπλοκό των μαθητών ςτο ϋργο αυξϊνει το ενδιαφϋρον τουσ για τα μαθόματα που 

περιλαμβϊνονται και τουσ ωθεύ να δρουν, να διατυπώνουν να ςυμπερϊνουν . 

2. Αποκαλϑπτεται μια δυναμικό διϊςταςη ςτον τρϐπο ςκϋψησ των μαθητών. Σα 

γεωμετρικϊ ςχόματα ςτην αυλό του ςχολεύου (κϑκλοσ, τετρϊγωνο, ορθογώνιο) 

παύρνουν μεταβλητϐ χαρακτόρα ςτο μυαλϐ τουσ. 

3. Εφαρμϐζουν τη μαθηματικό μοντελοπούηςη, βαςικϐ ςυςτατικϐ των απαιτοϑμενων 

γνώςεων τησ εποχόσ μασ. 
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4. Ενιςχϑεται η αυτοεκτύμηςό τουσ ϐςο προχωροϑν οι εργαςύεσ με αποτϋλεςμα ςτο τϋλοσ 

να καταφϋρουν να  φτϊςουν ςε υψηλϊ επύπεδα απϐδοςησ. 

5. Η ανϊγκη ταξινϐμηςησ των πραγμϊτων ϋγινε βύωμα των παιδιών 

6.  Αϑξηςη των δεξιοτότων των μαθητών κατϊ 13¿ μετϊ απϐ ϋνα ϋργο πολϑ ςϑντομησ 

διϊρκειασ. 

7.  Φρόςη των παρακϊτω δεξιοτότων ςε φθύνουςα ςειρϊ:  

  Ηγεςύασ απ τουσ ςυντονιςτϋσ 

  Επικοινωνύασ μϋςα ςτη ομϊδα  

  Κϊλυψη των ςτϐχων τησ    εβδομϊδασ 

  Ανϊπτυξη πρωτοβουλύασ  

  Κατανϐηςη και εφαρμογό τησ ϑλησ των μαθηματικών  

  Καταμεριςμϐσ των εργαςιών  

  Ελαχιςτοπούηςη κινδϑνων  

 Φρόςη ςϑγχρονου και πρωτϐτυπου  λογιςμικοϑ για την παρουςύαςη. 

  Διαπραγματευτικό ικανϐτητα  

  Εφαρμογό εναλλακτικόσ κϐςτουσ 

8. την τελικό παρουςύαςη των μαθητών διαφαύνεται ξανϊ η δυναμικό διϊςταςη ςτον 

τρϐπο ςκϋψησ των μαθητών με τη ςυνεχιζϐμενη αϑξηςη των δεξιοτότων ςτην πορεύα 

του ϋργου. 

 

υμπερϊςματα 

Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε έλα έξγν απνδεηθλχεη φηη, εθηφο απφ ηηο δεμηφηεηεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο, δηαθαίλεηαη θαζαξά κηα δπλακηθή δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπο κε ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη κε ην απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα καζήκαηα (Υαηδνχιε, 2013). Δπίζεο, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αμίαο ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο κέζσ έξγσλ είλαη φηη ηα παηδηά ζε φιε ηε δηάξθεηα απνδεηθλχνπλ θαη νη 

θαζεγεηέο αμηνινγνχλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. πγρξφλσο νη εθπαηδεπηηθνί θεξδίδνπλ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, καζαίλνπλ λα 

ζρεδηάδνπλ θαιχηεξα ηηο εξγαζίεο ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη ην ρξφλν θαιχηεξα  κε απνηέιεζκα λα 

αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ φιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο κέζα απ ηελ νπηηθή ηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ. 
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Πεξίιεςε 

Η Β’ τϊξη του Ολοόμερου Δημοτικοϑ χολεύου Περιοχόσ Βαθυλϊκκου Κοζϊνησ λϐγω τησ ςυμμετοχόσ 
τησ ςτο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα φιλαναγνωςύασ με τύτλο «Βιβλιο-τρεχϊλα Υιλαναγνωςύασ» 
ςχεδύαςε, οργϊνωςε και υλοπούηςε τισ καινοτϐμεσ δραςτηριϐτητεσ που ακολουθοϑν ςτα πλαύςια του 
μαθόματοσ τησ Γλώςςασ και των Καινοτϐμων Δρϊςεων Υιλαναγνωςύασ. Αποφαςύςαμε να 
εκπονόςουμε το καινοτϐμο αυτϐ πρϐγραμμα επιθυμώντασ να φϋρουμε ϐλα τα παιδιϊ μασ ςε επαφό 
με το βιβλύο, να αξιοποιόςουμε δημιουργικϊ τισ Σ.Π.Ε. και να καλλιεργόςουμε το πνεϑμα 
φιλαναγνωςύασ των μαθητών/μαθητριών μασ μϋςα απϐ την ενεργό εμπλοκό τουσ ςτη μαθηςιακό 
διαδικαςύα και τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ Καινοτϐμεσ Δρϊςεισ που προτεύνει το Τπουργεύο Παιδεύασ. 
Σο τελικϐ τουσ γνωςτικϐ προώϐν που δημιοϑργηςαν με το δικϐ τουσ τρϐπο ςκϋψησ, αποτϋλεςμα τησ 
ευχϊριςτησ αυτόσ ομαδικόσ δραςτηριϐτητασ επιβραβεϑτηκε το Μϊιο του 2015 με την 1η θϋςη 
Πανελλαδικϊ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: φιλαναγνωςύα, καινοτομύα, ΣΠΕ, εφαρμογό ςτην εκπαύδευςη 

Δηζαγσγή  

τη ςϑγχρονη εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα η χρόςη και δημιουργικό 
αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. (Σεχνολογύεσ Πληροφορύασ και Επικοινωνύασ) ςτη διδαςκαλύα 
- περιςςϐτερο απϐ κϊθε ϊλλη φορϊ -  δημιουργεύ καταλυτικϋσ αλλαγϋσ, οι οπούεσ  
δεν όταν ποτϋ πιο εμφανεύσ (Fox, 2011). Εξυπηρετώντασ μια μϊθηςη που εδρϊζεται 
ςε γνωςτικϋσ θεωρύεσ, ϐπωσ αυτό τησ οικοδϐμηςησ τησ γνώςησ (constructivism), τησ 
καταςκευαςτικόσ εποικοδϐμηςησ (constructionism) και του κοινωνικοϑ 
εποικοδομιςμοϑ (social constructivism) (Κϐμησ, 2004) οι Σ.Π.Ε. ςυμβϊλλουν ςε μια 
νϋα λογικό διδακτικόσ και παιδαγωγικόσ προςϋγγιςησ. Εϊν μϊλιςτα  αξιοποιηθοϑν 
ϐχι απλώσ ωσ ϋνα εργαλεύο, αλλϊ ωσ ϋνα φιλικϐ και ελκυςτικϐ περιβϊλλον εργαςύασ, 
διευκολϑνουν τουσ μαθητϋσ ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων για αναζότηςη 
πληροφοριών, καθώσ και ςτην κριτικό επεξεργαςύα και ςυνθετικό παρουςύαςη των 
δεδομϋνων που οι ύδιοι ςυλλϋγουν. Επιπλϋον, καλλιεργοϑν τη ςυνεργατικό μϊθηςη,  
την ευγενό ϊμιλλα, την αύςθηςη τησ αυτοεκτύμηςησ και τησ δημιουργύασ, την 
ανϊπτυξη πρωτοβουλιών εντϐσ τησ ομϊδασ, παρϋχουν τη δυνατϐτητα τησ 
ςυνεργατικόσ ό τησ εξατομικευμϋνησ διδαςκαλύασ, ςτηρύζουν την ενεργητικό 
ςυμμετοχό  - αυξϊνουν την ενεργό  εμπλοκό των μαθητών ςτη μαθηςιακό 
διαδικαςύα, τη ςυνεργαςύα, την κατανϐηςη και τον αναςτοχαςμϐ, και, ςτα πλαύςια 
τησ διαθεματικϐτητασ και τησ ομαδοςυνεργατικόσ μϊθηςησ, υποςτηρύζουν την 
ανϊπτυξη τησ κριτικόσ και δημιουργικόσ ςκϋψησ και διευκολϑνουν τη χρόςη 
πολυτροπικών κειμϋνων (Βοςνιϊδου, 2006; Byron, 2008; Γιϊννου, 2011; 
Κουτςογιϊννησ, 2011; Newby, Stepich, Lehman, & Russell, 2009; Price, 2009; Reed & 
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Canning, 2010; ιγοϑροσ & Κϋκκερησ, 2012; Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 
2006; Σζιμογιϊννησ, 2007; Welsh & Condie, 2010). 

Η «φιλαναγνωςύα» - ωσ ϐροσ - παραπϋμπει ςτη θετικϊ προςδιοριςμϋνη ςχϋςη του 
αναγνώςτη με το βιβλύο ωσ το κατεξοχόν εύδοσ και ϋκφραςη τησ γραπτόσ ϑλησ και 
εμπεριϋχει ταυτϐχρονα τισ εξειδικευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι οπούεσ 
ςτοχεϑουν ςτην διαμϐρφωςη αυτόσ τησ ςχϋςησ μϋςα απϐ την ανϊπτυξη αναγκαύων 
γνωςτικών δεξιοτότων κυρύωσ αλλϊ και κοινωνικών δεξιοτότων και αιςθητικών 
κριτηρύων (Markidis, 2011) και φαύνεται ϐτι οριςμικϊ ταυτύζεται με τον 
περιφραςτικϐ γαλλικϐ ϐρο aimer lire (αγϊπη για ανϊγνωςη), ενώ μοιϊζει να 
διαφοροποιεύται απϐ τουσ αντύςτοιχουσ ϐρουσ, Literacy, Literatie (Καρακύτςιοσ, 
2012). κοπϐσ τησ εύναι να εξοικειωθεύ το παιδύ με το βιβλύο και την ανϊγνωςη και 
ςταδιακϊ να  εδραιώςει μια φιλικό ςχϋςη με το λογοτεχνικϐ βιβλύο, η οπούα θα 
οδηγόςει ςτην αιςθητικό απϐλαυςη και  καλλιϋργεια, ςτη διεϑρυνςη των οριζϐντων 
του, ςτην καλλιϋργεια τησ φανταςύασ και τησ γλωςςικόσ του ϋκφραςησ, ςτην 
εκλϋπτυνςη του ςυναιςθηματικοϑ του κϐςμου, ςτην ανϊπτυξη κριτικόσ και 
δημιουργικόσ αντύληψησ και γενικϊ δημιουργικϐτητασ (Γκλιϊου-Φριςτοδοϑλου, 
2007). H φιλαναγνωςύα θα πρϋπει να εύναι ο κεντρικϐσ ςτϐχοσ τησ γλωςςικόσ 
εκπαύδευςησ ώςτε η ανϊπτυξη δια βύου αναγνωςτών να ξεκινϊ απϐ εδώ και κϊθε 
παιδύ να καταςτεύ ικανϐσ, παθιαςμϋνοσ, εθιςμϋνοσ και κριτικϐσ αναγνώςτησ που 
αγαπϊ τα βιβλύα και το διϊβαςμα για προςωπικό ευχαρύςτηςη (Atwell, 2007; Miller, 
2009). Μελϋτεσ ϋχουν δεύξει ϐτι η ικανοπούηςη που αντλεύ κϊποιοσ απϐ την εμπειρύα 
τησ ανϊγνωςησ αποτελεύ καθοριςτικϐ κύνητρο για εναςχϐληςη με αυτόν, ϋχουν 
ςυςχετύςει ϊμεςα το διϊβαςμα για ευχαρύςτηςη, τισ θετικϋσ αναγνωςτικϋσ ςτϊςεισ 
και ςυμπεριφορϋσ και γενικϐτερα τη φιλαναγνωςύα με υψηλϊ επύπεδα 
γραμματιςμοϑ (ςτισ ϋρευνεσ PIRLS 2001 και  PIRLS 2006 οι μαθητϋσ με τισ πιο 
θετικϋσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτην ανϊγνωςη εύχαν και τισ υψηλϐτερεσ αναγνωςτικϋσ 
επιδϐςεισ), αναγνωρύζουν την ανϊγνωςη ςτον ελεϑθερο χρϐνο και την ανϊγνωςη για 
προςωπικό ικανοπούηςη ωσ ςημαντικϐ παρϊγοντα για τη βελτύωςη τησ ικανϐτητασ 
ανϊγνωςησ των παιδιών, ςυμπεραύνουν ϐτι οι ϊνθρωποι γύνονται αναγνώςτεσ 
διαβϊζοντασ ςυχνϊ και εκτενώσ, ενώ το ςημαντικϐτερο κύνητρο για το νεοφώτιςτο 
αναγνώςτη εύναι η απϐλαυςη που αυτϐσ αντλεύ απϐ την ύδια την αναγνωςτικό 
εμπειρύα, θεωρώντασ ϐτι η προςϋλκυςη των μαθητών ςτο διϊβαςμα μπορεύ να εύναι 
αποτελεςματικϐσ τρϐποσ για επύτευξη κοινωνικόσ αλλαγόσ, αφοϑ ο φιλαναγνώςτησ 
δϑναται να υπερβεύ ακϐμη και εμπϐδια που ςχετύζονται με το μορφωτικϐ και 
κοινωνικο-οικονομικϐ επύπεδο τησ οικογϋνειϊσ του (Baker et al., 2000; Eurydice, 
2011; Kirsch et al., 2002; Mullis et al., 2007; Ross et al., 2006). 

Η καινοτομύα ςτην εκπαύδευςη 

ϑμφωνα με το Λεξικϐ Κοινόσ Νεοελληνικόσ του  Α.Π.Θ. (1999) ωσ καινοτομύα 
μποροϑμε να θεωρόςουμε – ετυμολογικϊ - μια ενεργεύα που χαρακτηρύζεται απϐ νϋα 
πρωτοποριακό αντύληψη για την πραγματικϐτητα και αποτελεύ μύα πολυδιϊςτατη 
ϋννοια, η οπούα μπορεύ να περιγραφεύ ωσ μύα διαδικαςύα που περιλαμβϊνει τη 
διαμϐρφωςη, ειςαγωγό, υιοθϋτηςη, ανϊπτυξη και εφαρμογό νϋων ιδεών και 
ςυμπεριφορών (Ρεκλεύτη & Σριβϋλλα, 2001). το χώρο του ςχολεύου η εκπαιδευτικό 
καινοτομύα εςτιϊζεται ςε ενϋργειεσ που εμπεριϋχουν και προωθοϑν νϋεσ αντιλόψεισ 
για την εκπαύδευςη ςε τρεισ διαςτϊςεισ: α) την αλλαγό αρχών και πεποιθόςεων, β) 
την εφαρμογό νϋων διδακτικών προςεγγύςεων γ) τη χρόςη νϋων διδακτικών μϋςων 
(Fullan, 1991;πυροποϑλου κ.ϊ., 2008), αναφϋρεται ςτην εφαρμογό προςεγγύςεων 
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που διαφοροποιοϑνται απϐ τη ςυνόθη οργϊνωςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ 
(Μποϑγιασ & Δημητριϊδησ, 2009) και παρϊγοντεσ που θεωροϑνται ιδιαύτερα 
αποτελεςματικού για την εφαρμογό τησ εύναι α) η εµπλοκό του εκπαιδευτικοϑ και β) 
η δημιουργύα κοινών ςτϐχων και αξιών, ιδιαύτερα ϐταν αυτϋσ προτεύνουν νϋεσ 
καθημερινϋσ πρακτικϋσ και νϋεσ παιδαγωγικϋσ αντιλόψεισ (Fullan, 1991). 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ζχκθσλα κε ηνπο Ηληδίδε θ.ά. (2008), ε θαηλνηνκία ζπλεπάγεηαη ηελ 

πηνζέηεζε - απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο - θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο/ζηηο καζήηξηεο λα δνθηκάδνπλ επηθνηλσληαθά θαη εξκελεπηηθά 

εξγαιεία, λα εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπο θαη λα δηαπηζηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο , κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θαηλνχξγηνπ κε πνηφηεηα θαη 

ηφικε, αθνχ ζπληζηνχλ αιιαγή ζπλεηδεηή θαη απνθαζηζηηθή (Shapiro et al., 2007) Ζ θαηλνηνκία 

ζην ζρνιείν δελ αθνξά κφλνλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ή/θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αιιά 

θπξίσο ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο. Οη  εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ηάμε αιιά θαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εμαξηψληαη ελ πνιινίο απφ ηνλ επξχηεξν εξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαηππψλεη 

πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε θαη απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο επηθνηλσληαθά θαη εξκελεπηηθά εξγαιεία. Χζηφζν, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε βειηίσζε, ε αλαβάζκηζε θαη ε 

αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο βαζηθνχ ζπληειεζηή ζηελ εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (www.innovation.edu.gr) 

Εντϐσ των πλαιςύων του επύςημου προγρϊμματοσ ςπουδών ϋχουν δημιουργηθεύ 
καινοτϐμα προγρϊμματα με διεπιςτημονικϐ χαρακτόρα ϐπωσ π.χ. η Περιβαλλοντικό 
εκπαύδευςη, δομϋσ ϐπωσ το Ολοόμερο χολεύο και,  εξελικτικϊ, εντϊςςονται  ςτη 
ςχολικό καινοτομύα ςχολικϊ δύκτυα ϋξω απϐ το επύςημο πρϐγραμμα ϐπωσ π.χ. το «e-
twinning» (πυροποϑλου κ.ϊ., 2008) αλλϊ και εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα ςε 
ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Παιδεύασ ϐπωσ το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα 
φιλαναγνωςύασ με τύτλο «Βιβλιο-τρεχϊλα Υιλαναγνωςύασ» των εκδϐςεων Χυχογιϐσ 
που απευθϑνεται ςε μαθητϋσ και μαθότριεσ Δημοτικών χολεύων, διενεργεύται ςτο 
πλαύςιο τησ Ευϋλικτησ Ζώνησ και των Καινοτϐμων Δρϊςεων Πολιτιςμοϑ, 
Περιβϊλλοντοσ, Αγωγόσ Τγεύασ και Υιλαναγνωςύασ και υλοποιεύται με την ϋγκριςη 
τησ Διεϑθυνςησ πουδών Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Σμόμα Γ «Μαθητικών 
Θεμϊτων» του Τπουργεύου Παιδεύασ (αριθμϐσ πρωτοκϐλλου 152416/Γ1). Αυτό η 
δρϊςη υλοποιόθηκε ςτο ςχολεύο μασ, με τη φιλοδοξύα να προςφϋρουμε ςτουσ 
μαθητϋσ μασ τη δυνατϐτητα να ςυμμετϋχουν ςε μύα καινοτϐμα, δια-δραςτικό 
εκπαιδευτικό δρϊςη και να διαμορφώςουμε μαζύ τουσ εκεύνο το μεθοδολογικϐ και 
λειτουργικϐ πλαύςιο βϊςει του οπούου καινοτϐμεσ πρωτοβουλύεσ, ανεξϊρτητα απϐ 
τον τρϐπο ό/και το πλαύςιο υλοπούηςόσ τουσ, θα μποροϑν να πολλαπλαςιϊςουν την 
αποτελεςματικϐτητϊ τουσ τϐςο ςε παιδαγωγικϐ ϐςο και ςε λειτουργικϐ επύπεδο και, 
εντϋλει, να ςυμβϊλουν ςτη ςυνολικϐτερη αναβϊθμιςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 

Σϋθηκαν οι εξόσ ςτϐχοι: οι μαθητϋσ/μαθότριεσ 
 να βελτιώςουν την αναγνωςτικό τουσ λειτουργύα 
 να υιοθετοϑν και να χρηςιμοποιοϑν - εφαρμϐζουν κατϊλληλεσ ςτρατηγικϋσ 

ανϊγνωςησ για την κατανϐηςη ενϐσ κειμϋνου 
 να αποκτόςουν κύνητρα για ανϊγνωςη βιβλύων 
 να ϋρθουν ςε επαφό με τα βιβλύα, να τα αγαπόςουν και  να τα φροντύζουν 
 να καλλιεργηθεύ  το πνεϑμα φιλαναγνωςύασ τουσ 
 να εμπλουτύςουν το λεξιλϐγιο και τον τρϐπο ϋκφραςόσ τουσ 
 να αντιληφθοϑν ϐτι με ϋνα βιβλύο μποροϑν να ‘ταξιδϋψουν’ 
 να αποκτόςουν γνώςεισ 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              405 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

 να ενημερωθοϑν  για ςϑγχρονα κοινωνικϊ θϋματα 
 να γνωρύςουν ςημαντικϊ ϋργα βραβευμϋνων ςυγγραφϋων 
 να εκφραςτοϑν δημιουργικϊ  
 να ςυναντόςουν  καταξιωμϋνουσ Ϊλληνεσ ςυγγραφεύσ 
 να μϊθουν να ςυνεργϊζονται ομαδικϊ και να ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο τησ 

ομϊδασ τουσ 
 να εκφρϊςουν τα βιώματα, τισ εμπειρύεσ, τισ ιδϋεσ, τισ γνώμεσ και τα 

ςυναιςθόματϊ τουσ 
 λα ηαπηίδνπλ ηνλ Ζ/Τ κε κηα κεραλή πνπ ηνπο βνεζάεη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη πνπ 

κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (κάζεζε, παηρλίδη, δηαζθέδαζε 

θ.ά.)  

 λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Ζ/Τ θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπ, αληηκεησπίδνληάο ηνλ σο εξγαιείν 

άληιεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ  

Μϋθοδοσ – Η εφαρμογό του καινοτϐμου προγρϊμματοσ 

τη ςυνϋχεια, θα περιγραφεύ η ταυτϐτητα τησ καινοτϐμου δραςτηριϐτητασ που 
ςχεδιϊςτηκε και υλοποιόθηκε ςτο πλαύςιο τησ ςυμμετοχόσ τησ Β΄ Σϊξησ του 
ςχολεύου μασ ςτο πρϐγραμμα φιλαναγνωςύασ με τύτλο «Βιβλιο-τρεχϊλα 
Υιλαναγνωςύασ». Ο χρϐνοσ υλοπούηςησ ορύςτηκε απϐ 1/10/2014 ϋωσ τισ 30/4/2015 
και υλοποιόθηκε – διενεργόθηκε ςτα  πλαύςια του μαθόματοσ τησ Γλώςςασ και των 
Καινοτϐμων Δρϊςεων Υιλαναγνωςύασ.  Επιλϋξαμε μαζύ με τουσ μαθητϋσ/τισ 
μαθότριεσ τησ τϊξησ μασ το βιβλύο τησ Λϐτη Πϋτροβιτσ Ανδρουτςοποϑλου «τη 
γειτονιϊ του όλιου»  που εύναι για τα παιδιϊ τησ Β’ τϊξησ του δημοτικοϑ ςχολεύου 
και εςτιϊζει ςτη θεματικό ενϐτητα  «Υιλύα». 

Ειδικϐτερα, ϐςον αφορϊ το θϋμα με το οπούο αςχοληθόκαμε, ςτϐχοσ μασ όταν 
αφενϐσ η ενεργοπούηςη του αναγνωςτικοϑ κινότρου (reading motivation) για να 
 οδηγόςει ςτην  ενεργητικό εναςχϐληςη του μαθητό με την ανϊγνωςη 
(reading engagement) , την ανϊγνωςη για προςωπικό ευχαρύςτηςη, την ανϊγνωςη 
ποικύλου ϋντυπου υλικοϑ, και τισ θετικϋσ αναγνωςτικϋσ ςτϊςεισ -  που εύναι και τα 
κϑρια ςυςτατικϊ του ϐρου φιλαναγνωςύα – αφετϋρου, τα παιδιϊ, μϋςα απϐ  
δραςτηριϐτητεσ που  ϋχουν παιγνιώδη χαρακτόρα,  να ϋρθουν ςε επαφό με τα βιβλύα 
και ϋτςι να  αναπτϑξουν φιλαναγνωςτικϋσ ςυμπεριφορϋσ (Baker et al., 2000; 
Κατςύκη - Γκύβαλου, 2008). κοπϐσ μασ όταν, επύςησ, η ευαιςθητοπούηςη μαθητών, 
εκπαιδευτικών, γονϋων και ολϐκληρησ τησ κοινωνύασ για τη ςπουδαιϐτητα τησ 
φιλύασ ςτη ζωό των παιδιών που γύνεται - κατϊ την ϊποψό μασ - κϊθε μϋρα και πιο 
αναγκαύα, αφοϑ θεωροϑμε ϐτι ενδυναμώνει τη ςυνεργαςύα, την αλληλεγγϑη, την 
εμπιςτοςϑνη αλλϊ και την ικανϐτητα επύλυςησ των ςυγκροϑςεων ανϊμεςα ςε 
‘διαφορετικοϑσ’ μαθητϋσ. 

Η δραςτηριϐτητϊ μασ ενϋχει τισ εξόσ διαςτϊςεισ καινοτομύασ, ςϑμφωνα και με τη 
βιβλιογραφύα (Ιντζύδησ κ.ϊ., 2008):  
Δικτϑωςη ςχολεύου-κοινωνύασ:  

- υνεργαςύα με το ϑλλογο Γονϋων και Κηδεμϐνων. 
- υνεργαςύα με την «Κοβεντϊρειοσ» Δημοτικό Βιβλιοθόκη Κοζϊνησ. 
- υνεργαςύα με τοπικϊ ηλεκτρονικϊ ΜΜΕ (www.kozan.gr). 
- υνεργαςύα με τη Δ/νςη Π.Ε. Κοζϊνησ. 
- υνεργαςύα με το Νηπιαγωγεύο Μεςιανόσ. 

http://www.kozan.gr/
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- Ημϋρα Ανοιχτόσ Πϐρτασ ϐπου  παρουςιϊςαμε το Καινοτϐμο Πρϐγραμμα 
ςτουσ γονεύσ και τα παιδιϊ του δημοτικοϑ. 

Ενδο-ςχολικό επικοινωνύα και ςυνεργαςύα: 
- Ενημϋρωςη ϐλων των παραγϐντων του ςχολεύου για τη ςυμμετοχό του 

τμόματοσ ςτη δρϊςη. 
- Σα τμόματα του ςχολεύου ςυνεργϊςτηκαν μεταξϑ τουσ και υλοπούηςαν 

διϊφορεσ δρϊςεισ. 
- υνεργαςύα με το Νηπιαγωγεύο και πρϐςκληςη των νηπύων για να 

ζωγραφύςουν μαζύ με τα παιδιϊ τησ Β’ τϊξησ. 
- Δημιουργύα μεικτών ομϊδων με την ςυμβολό κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ. 
- Πραγματοπούηςη επιςκϋψεων ςε ϊλλεσ τϊξεισ για παρουςύαςη δρϊςεων. 

 Δι-υποκειμενικό διϊςταςη:  
- Η αλληλεπύδραςη ‘διαφορετικών’ μαθητών ϋδωςε ςτα παιδιϊ την ευκαιρύα να 

ςυμμετϋχουν ενεργϊ, να αλληλεπιδρϊςουν, να ςυνεργαςτοϑν και να 
προςφϋρουν ςτην ομϊδα. 

- Οι ςτϐχοι τησ κϊθε δραςτηριϐτητασ γνωςτοποιοϑνταν  και επεξεργϊζονταν  
απϐ κοινοϑ  ςτην ολομϋλεια ωσ αντικεύμενο διαλϐγου με ςκοπϐ τη 
ςυνδιαμϐρφωςη τησ ιδϋασ και του περιεχομϋνου τησ δραςτηριϐτητασ μϋςω 
τησ ελεϑθερησ ϋκφραςησ τησ γνώμησ και των ςυναιςθημϊτων. 

Ανϊπτυξη ικανοτότων:  
-  Γφζεθε έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε (δξαζηεξηφηεηεο κε πξνζσπηθή 

εκπινθή). 

- Ανϊπτυξη ικανοτότων - δεξιοτότων επύλυςησ ςυγκροϑςεων. 
- Ευκαιρύεσ  ςτουσ μαθητϋσ να εξαςκηθοϑν και να αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ μϋςα 

απϐ την αναζότηςη, την αιτιολϐγηςη, την επιχειρηματολογύα και τη λόψη 
αποφϊςεων. 

- Δυνατϐτητα οικοδϐμηςησ τησ γνώςησ αβύαςτα και ενύςχυςη τησ 
αυτενϋργειασ με τη παιγνιώδη μορφό των δραςτηριοτότων π.χ. ζωγραφιϋσ. 

- Αβύαςτη ςϑνδεςη δραςτηριοτότων με τισ Σ.Π.Ε. για εξοικεύωςη και απϐκτηςη 
δεξιοτότων χρόςησ Η/Τ.  

- Βελτύωςη δεξιοτότων ανϊγνωςησ και κατανϐηςησ γραπτών κειμϋνων, καθώσ 
και αναζότηςη, ανεϑρεςη, κατανϐηςη και χρόςη τησ πληροφορύασ. 

- Σα παιδιϊ μϋςα απϐ διϊφορεσ δημιουργύεσ τουσ εξϋφραςαν ςυναιςθόματα 
και  ιδϋεσ  

- Κατανϐηςη τησ αλληλεπύδραςησ ανθρώπου – περιβϊλλοντοσ, 
ευαιςθητοπούηςη και ενεργοπούηςη, οργϊνωςη και λειτουργύα τησ κοινωνύασ. 

Θεςμικό διϊςταςη:  
- Ενεργό ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών ςε ομϊδεσ 3-4 ατϐμων. 
- Ομϊδεσ μαθητών ανϋλαβαν το ρϐλο του ειςηγητό παρουςιϊζοντασ τισ 

εργαςύεσ τουσ (π.χ. περιλόψεισ κεφαλαύων του βιβλύου) μετϊ απϐ 
αυτοαξιολϐγηςη.            . 

- Τλοπούηςη δραςτηριοτότων με τη διευκολυντικό, καθοδηγητικό και 
ενθαρρυντικό παρουςύα του δαςκϊλου. Ρϐλοσ του όταν να οργανώςει-
ςυντονύςει τισ πρωτοβουλύεσ του μαθητό με ςτϐχο τη διερεϑνηςη νοητικών 
δομών, ώςτε να καταςτεύ δυνατό η αφομούωςη τησ νϋασ γνώςησ – εμπειρύασ - 
δεξιϐτητασ 

- Ο δϊςκαλοσ δημιοϑργηςε κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ, θετικϐ κλύμα, ϋδωςε 
ευκαιρύεσ ςε ϐλα τα παιδιϊ και φρϐντιςε να ϋχουν τα απαραύτητα υλικϊ για 
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την υλοπούηςη των δραςτηριοτότων, ςυνεργϊςτηκε  με αυτϊ, τα διευκϐλυνε, 
τα εμψϑχωςε και τα ενθϊρρυνε. 

Κοινωνικοπολιτιςμικό διϊςταςη: Παιδαγωγικϋσ αρχϋσ των δραςτηριοτότων: 
- Παιδαγωγικϋσ αρχϋσ των δραςτηριοτότων: α) ομαδοςυνεργατικό μϊθηςη β) 

η διαθεματικϐτητα. 
- Δϐθηκε μεγϊλη ςημαςύα ςτο κοινωνικοπολιτιςμικϐ μαθηςιακϐ περιβϊλλον, 

ϐπου λαμβϊνουν χώρα οι δραςτηριϐτητεσ, με ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη τησ 
δημιουργικόσ ςκϋψησ και τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ, μϋςα απϐ 
δραςτηριϐτητεσ ανακϊλυψησ και βιωματικόσ προςϋγγιςησ.  

- Ϊμφαςη ςτην ανύχνευςη και αξιοπούηςη των προϒπϊρχουςων εμπειριών και 
ςτην προϋκταςη αυτών. 

Χυχοκοινωνικό ανϊπτυξη-προαγωγό θετικοϑ κλύματοσ ςτο ςχολικϐ 
περιβϊλλον:  

- Οι μαθητϋσ εργϊςτηκαν ςε ομϊδεσ (ϋτςι μαθαύνουν να ςυνεργϊζονται, 
κινητοποιοϑνται περιςςϐτερο, παρϊγουν ϋργο και αποκτοϑν θετικό εικϐνα 
για τον εαυτϐ τουσ). 

- Η ςυνεργαςύα μαθητών - νηπύων βοόθηςε ςτη διαμϐρφωςη θετικοϑ κλύματοσ 
μεταξϑ ϐλων. Επιχειρόθηκε η ενδυνϊμωςη των ςχϋςεων των μαθητών, αλλϊ 
και τησ ομϊδασ ειδικϐτερα. 

-  Οι επιςκϋψεισ ςε ϊλλεσ τϊξεισ και η εμπλοκό ςε εργαςύεσ με κοινοϑσ ςτϐχουσ 
εύχαν ςτϐχο την ανϊπτυξη τησ ςυλλογικϐτητασ, τησ κοινωνικόσ 
αλληλεπύδραςησ και τησ γνωριμύασ μεταξϑ τουσ.  

- Η ανϊπτυξη και προαγωγό θετικοϑ κλύματοσ εκτιμϊται ϐτι μελλοντικϊ θα 
επιδρϊςει θετικϊ. 

Αναπτυξιακό διϊςταςη: 
- Η ςυμμετοχό ςτο ςυγκεκριμϋνο  καινοτϐμο πρϐγραμμα και η εμπειρύα που 

απϋκτηςε ο εμπλεκϐμενοσ εκπαιδευτικϐσ μϋςα απϐ την εκπαιδευτικό 
δραςτηριϐτητα θα πολλαπλαςιϊςει την αποτελεςματικϐτητϊ του ςε 
παιδαγωγικϐ και λειτουργικϐ επύπεδο και θα ςυμβϊλει ςτη ςυνολικϐτερη 
αναβϊθμιςη του εκπαιδευτικοϑ του ϋργου, επηρεϊζοντασ ϋτςι και τη 
μετϋπειτα επαγγελματικό τουσ ανϊπτυξη.  

- Μπορεύ να κατακτόςει και να εφαρμϐςει ςϑγχρονεσ εκπαιδευτικϋσ πρακτικϋσ 
ςτην καθημερινό ςχολικό πρϊξη, επηρεϊζοντασ θετικϊ μαθητϋσ, γονεύσ και 
ςχολεύο. 

- Σο ςχολεύο αναμϋνεται να ςτηρύξει μελλοντικϋσ  προτϊςεισ καινοτϐμων 
δραςτηριοτότων και την επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών, ώςτε να 
αξιοποιοϑν αποτελεςματικϊ τισ καινοτομύεσ.  

Επιςτημολογικό διϊςταςη:  
- Η οικοδϐμηςη γνώςησ - που ϋχει νϐημα για τα παιδιϊ - μϋςα ςε ϋνα 

περιβϊλλον πολυμεςικϐ, εύναι η προςτιθϋμενη αξύα που παρϋχουν οι ΣΠΕ ςτο 
μαθητό. Ϊτςι, τα παιδιϊ επιλϋγοντασ πληροφορύεσ και εικϐνεσ, 
δημιουργώντασ ςχϋδια, οργανώνοντασ δραςτηριϐτητεσ, ςυνδϋοντασ νοητικϊ 
τισ λεκτικϋσ - εικονικϋσ αναπαραςτϊςεισ ανϋπτυξαν γνωςτικϋσ δεξιϐτητεσ 
υψηλοϑ επιπϋδου και μϊθηςη.  

- Δϐθηκε ϋμφαςη ςτην ενεργητικό και βιωματικό μϊθηςη, καθώσ οι 
δραςτηριϐτητεσ απαιτοϑςαν την προςωπικό εμπλοκό των παιδιών. 
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- Οι μαθητϋσ εύχαν την ευκαιρύα να εξαςκόςουν και να αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ 
μϋςα απϐ την αναζότηςη, την αιτιολϐγηςη και επιχειρηματολογύα, τη λόψη 
αποφϊςεων αλλϊ και την επύλυςη προβλημϊτων.  

- Σα παιδιϊ διϊβαςαν για να διαςκεδϊςουν, να επικοινωνόςουν, να 
εμπλουτύςουν τισ γνώςεισ τουσ, να ταξιδϋψουν… και με τον τρϐπο αυτϐ 
αντιλόφθηκαν  τη ςπουδαιϐτητα τησ ανϊγνωςησ των  βιβλύων 

- Λαμβϊνοντασ υπϐψη τη ςπουδαιϐτητα τησ παιδικόσ Λογοτεχνύασ η ςημαςύα 
του ςυγκεκριμϋνου αναγνωςτικοϑ γεγονϐτοσ εύναι μεγϊλη, διϐτι προςϋφερε 
μύα πρώτη λογοτεχνικό εμπειρύα ςτουσ μαθητϋσ μασ.  

Περιγραφό των δραςτηριοτότων 

Οι δρϊςεισ που υλοποιόθηκαν ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ςυνδϑαςαν 
μεθοδολογικϊ εργαλεύα και τεχνικϋσ και διόρκηςαν απϐ τον Οκτώβριο του 2014 
μϋχρι και τον Απρύλιο του 2015. Ενδεικτικϊ, αναφϋρονται οριςμϋνεσ: 

 Πρϐςκληςη και ενημϋρωςη των γονϋων για το πρϐγραμμα ςχολικόσ 
καινοτομύασ που ςκοπεϑει να αναλϊβει το τμόμα μασ. 

 Επιλογό απϐ κοινοϑ του βιβλύου που θα διαβϊζαμε. Κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ επιςκεφτόκαμε την ιςτοςελύδα των εκδϐςεων Χυχογιϐσ:  
http://www.psichogios.gr. 

 Επιλϋχθηκε το βιβλύο τησ  Λϐτη Πϋτροβιτσ Ανδρουτςοποϑλου «τη γειτονιϊ 
του όλιου»  που εςτιϊζει ςτη «Υιλύα». 

 ρεδηαζκφο θαη γλσζηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη παξνρή νδεγηψλ αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζηελ ηάμε (παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε). 

 Γεκηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη θαηαλνκή ξφισλ - αλάζεζε αξκνδηνηήησλ. 

πκβφιαην ζπλεξγαζίαο: Γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νκαιά νη νκάδεο ηνπο θαη 

λα ζπλεξγαζηνχλε απνηειεζκαηηθά ηα παηδηά απνδέρνληαη θαλφλεο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ (ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο). 

 Οι μαθητϋσ/μαθότριεσ του τμόματοσ κλόθηκαν να διαβϊςουν το βιβλύο. 
Προχωροϑςαμε κεφϊλαιο – κεφϊλαιο. Αφοϑ διαβϊζαμε ϋνα κεφϊλαιο γινϐταν 
προςπϊθεια ανεϑρεςησ των κϑριων ςημεύων – ιδεών του κειμϋνου και η 
ςυνοπτικό  - γραπτό και προφορικό - απϐδοςό του με ςκοπϐ την κατανϐηςη 
και οικειοπούηςό του, αλλϊ και τη διϊκριςη του ουςιώδουσ απϐ το 
επουςιώδεσ ϐςον αφορϊ ςτο περιεχϐμενο, αλλϊ και ςτη γλώςςα του. 

 Γηα λα κάζνπκε πνηα είλαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα ζπληάμνπκε 

κία ζσζηή θαη θαιή πεξίιεςε - κεηαμχ άιισλ - είδακε θαη έλα βίληεν  

https://www.youtube.com/watch?v=2PX01z240TU  

 Μάζακε πνηα είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο βηβιίνπ πνπ απνηεινχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ 

(ζπγγξαθέαο, ηίηινο, εθδνηηθφο νίθνο, ηφπνο θαη ρξφλνο έθδνζεο θηι.).  

 ηελ ηζηνζειίδα http://www.loty.gr/ αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγγξαθέα. 

 Απνθαζίζακε θαη γξάςακε ζηε ζπγγξαθέα ζηελ ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε (e-

mail): loty@loty.gr 

 Οη καζεηέο/καζήηξηεο επηζθέθηεθαλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο «Κνβεληάξεηνο» Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο: http://www.kozlib.gr/kozlib_new/ 

 ην Google map‗έςαμαλ‘ θαη αλαθάιπςαλ ηελ ηνπνζεζία ηεο βηβιηνζήθεο:  

https://www.google.com/maps/place/%... 

 Αθνινχζεζε επίζθεςε ζηελ «Κνβεληάξεηνο» Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνδάλεο φπνπ ηα 

παηδηά ππνδέρζεθε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ ηζηνξία ηεο ν Πξφεδξνο θ. Γεκφπνπινο. ηε 

ζπλέρεηα μελαγήζεθαλ ζην ρψξν απφ ηελ ππεχζπλε ηεο βηβιηνζήθεο, είδαλ ηνλ ηξφπν 

δαλεηζκνχ βηβιίσλ, ‗βγάιαλε‘ θάξηα δαλεηζκνχ θαη δηαβάζαλε βηβιία ζην αλαγλσζηήξην. 

http://www.psichogios.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=2PX01z240TU
mailto:loty@conceptum.gr
http://www.kozlib.gr/kozlib_new/
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 ηαλ γπξίζακε ζην ζρνιείν ζπκπιεξψζακε ην εξσηεκαηνιφγην ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

βηβιηνζήθεο φπνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Παξαθαινχκε λα καο πείηε εηιηθξηλά απηφ 

πνπ εζείο θξίλεηε, ληψζεηε, ζθέπηεζηε γηα ηελ βηβιηνζήθε καο, επράξηζην ή δπζάξεζην». 

 Σνλ Απξίιην ηνπ 2015 ζηα πιαίζηα ηεο Δβδνκάδαο Παηδηθνχ Βηβιίνπ πνπ έγηλε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Π.Δ. Κνδάλεο πήγακε γηα δεχηεξε θνξά ζηε βηβιηνζήθε φπνπ 

παξαθνινπζήζακε πψο εξγάδεηαη έλαο ζθηηζνγξάθνο. 

 Καιέζακε ηα λήπηα ηνπ ζπζηεγαδφκελνπ λεπηαγσγείνπ Μεζηαλήο ζηελ ηάμε καο γηα λα 

δηαβάζνπκε απφ ηα βηβιίν καο. 

 Σα παηδηά  έθηηαμαλ – δσγξάθηζαλ ζειηδνδείθηεο γηα λα ηνπο θάλνπλ δψξν ζηα λήπηα 

φηαλ ηα επηζθεθζήθακε εκείο ζην λεπηαγσγείν. 

 Οη καζεηέο/καζήηξηεο θαηέβαζαλ ην έληππν κε ηηο δξάζεηο θηιαλαγλσζίαο απφ ην 

www.psichogios.gr/vivliotrexala θαη ην εθηχπσζαλ γηα λα ην ζηείινπλ ζηηο Δθδφζεηο 

ΦΤΥΟΓΗΟ ζπκπιεξσκέλν. 

 Οινθιεξψζακε ηε ζπκκεηνρή καο ζην πξφγξακκα θέξνληαο εηο πέξαο θαη ηηο παξαθάησ 

έμη δξάζεηο. Έηζη ηα παηδηά: 

1. Εσγξάθηζαλ έλα λέν εμψθπιιν.  

2. Πεξηέγξαςαλ θαη ζρεδίαζαλ ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ήξσα. 

3. Φαληάζηεθαλ θαη έγξαςαλ έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο γηα ηελ ηζηνξία. 

4. Έγξαςαλ έλα πνίεκα ζρεηηθφ κε ηελ ηζηνξία. 

5. ρεδίαζαλ κηα ζθελή ηνπ βηβιίνπ ζε θφκηθο (κε εηθνλνγξάθεζε θαη δηαιφγνπο). 

6. Έγξαςαλ κηα κηθξή πεξίιεςε ηεο ηζηνξίαο ηνπ βηβιίνπ. 

 Ημϋρα Ανοιχτόσ Πϐρτασ - Παρουςιϊςαμε τισ δρϊςεισ ςτα ϊλλα τμόματα του 
ςχολεύου. ςτουσ γονεύσ και τα παιδιϊ του νηπιαγωγεύου. 

 ηε ζπλέρεηα, ζηείιακε ζηηο Δθδφζεηο ΦΤΥΟΓΗΟ ηαρπδξνκηθά ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν κε φιεο ηηο δξάζεηο πινπνηεκέλεο. Δπεηδή κάζακε πψο ζηέιλνπκε κία επηζηνιή 

ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ κφλα ηνπο ην θάθειν κε ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία (απνζηνιέαο θηι.). 

Αμηνιόγεζε 

Για την εκτύμηςη επύτευξησ των ςτϐχων προχωρόςαμε ςτισ παρακϊτω ενϋργειεσ: 
Διερεϑνηςη - ανύχνευςη προγενϋςτερησ εμπειρύασ (ςυζότηςη - καταγραφό). Ενδο – 
ομαδικό αξιολϐγηςη του ϋργου π.χ. επιμϋρουσ δρϊςη τησ κϊθε ομϊδασ (αυτϐ – 
αξιολϐγηςη). Διομαδικό αξιολϐγηςη των δρϊςεων των ομϊδων (απϐ τουσ ύδιουσ 
τουσ μαθητϋσ/τισ μαθότριεσ). Διαμορφωτικό αξιολϐγηςη ςε ϐλη τη διϊρκεια 
οργϊνωςησ και εκτϋλεςησ των δραςτηριοτότων. Αποτύμηςη εϊν οι δραςεισ ϋχουν 
επιφϋρει αλλαγό ςτϊςεων (τελικό αξιολϐγηςη). Η αξιολϐγηςη τησ ςυμμετοχόσ του 
τμόματϐσ μασ - των δρϊςεων που υλοποιόθηκαν -  ϋγινε απϐ κριτικό επιτροπό που 
απαρτύζεται απϐ εκπαιδευτικοϑσ-ςυγγραφεύσ και ςτελϋχη των Εκδϐςεων Χυχογιϐσ, 
οι οπούοι βαθμολϐγηςαν τα τμόματα με κριτόρια τη δημιουργικό ϋκφραςη, την 
πρωτοτυπύα και τη ςυνεπό ανϊγνωςη των βιβλύων. Για κϊθε τϊξη, το τμόμα με τον 
μεγαλϑτερο βαθμϐ θα λϊβει το μεγϊλο βραβεύο - βιβλύα αξύασ 500 Ευρώ – ενώ ϐλα 
τα τμόματα που θα δηλώςουν ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμϐ θα μπουν ςε κλόρωςη 
και 10 απϐ αυτϊ θα κερδύςουν δώρα και θα λϊβουν αναμνηςτικϐ δύπλωμα και 
ςελιδοδεύκτεσ-βεβαιώςεισ ςυμμετοχόσ για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ/τισ μαθότριεσ. Η 
ανακούνωςη των νικητών θα γινϐταν μϋςα ςτον Μϊιο του 2015 ςτο 
www.psichogios.gr. 

Απνηειέζκαηα – πδήηεζε - πκπεξάζκαηα  

Θεωροϑμε ϐτι οι ςτϐχοι που θϋςαμε ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τουσ -  ωσ προσ την 
μαθηςιακό διαδικαςύα αλλϊ και ωσ προσ την χρόςη των ΣΠΕ  -  επιτεϑχθηκαν ςε 

http://www.psichogios.gr/vivliotrexala
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μεγϊλο βαθμϐ αβύαςτα και με την ενεργητικό ςυμμετοχό ϐλων των παιδιών, τϐςο ςε 
ατομικϐ επύπεδο ϐςο και ςε επύπεδο ομϊδασ. Σα παιδιϊ μασ ςυμμετεύχαν με 
ενθουςιαςμϐ ςε ϐλεσ δραςτηριϐτητεσ, χϊρηκαν ανακαλϑπτοντασ νϋεσ γνώςεισ, 
ςυνεργϊςτηκαν ομαδικϊ με ςεβαςμϐ ςτισ απϐψεισ των ϊλλων, ενημερώθηκαν, 
ανϋλαβαν πρωτοβουλύεσ, δημιοϑργηςαν, ευαιςθητοποιόθηκαν και πληροφορόθηκαν 
για τη φιλύα και τα οφϋλη τησ. Διαμορφώθηκε ϋνα ελκυςτικϐ και αποτελεςματικϐ 
μαθηςιακϐ περιβϊλλον που ϋδωςε ςτουσ μαθητϋσ/ςτισ μαθότριϋσ μασ   ερεθύςματα 
και ευκαιρύεσ για διερευνόςεισ, πειραματιςμοϑσ και ανακαλϑψεισ, για ϋκφραςη του 
λϐγου και τησ ςκϋψησ, για αρμονικό ςυνϑπαρξη και αλληλεπύδραςη, ςυνεργαςύα και 
προοδευτικό ανϊπτυξη τησ αυτονομύασ και αυτοπεπούθηςόσ τουσ. Μϋςα ςε ϋνα 
διαφοροποιημϋνο λειτουργικϐ πλαύςιο - ωσ προσ το μϊθημα τησ Γλώςςασ 
γενικϐτερα και την αναγνωςτικό διαδικαςύα ειδικϐτερα – το οπούο θα ευνοοϑςε μια 
διευρυμϋνη γλωςςικό και αναγνωςτικό εμπειρύα τϐςο (ατομικό και ομαδικό), μϋςω 
τησ δημιουργικόσ εναςχϐληςησ με τισ ΣΠΕ και την υλοπούηςη μιασ ευχϊριςτησ 
καινοτϐμου εκπαιδευτικόσ δραςτηριϐτητασ, πετϑχαμε να παρακινόςουμε τα παιδιϊ 
να γρϊψουν ϋνα κεύμενο, ϋνα πούημα, μια αφόγηςη και να δημιουργόςουν ϋνα κϐμικ, 
να παρϊξουν δηλαδό λογοτεχνικϐ ϋργο μϋςα ςτην τϊξη, η οπούα - εξ οριςμοϑ πλϋον - 
ϋγινε ϋνασ  τϐποσ ςυνϊντηςησ του ςχολεύου με την παιδικό λογοτεχνύα. 

 Απϐ την παραπϊνω ανϊλυςη των ςυμπεραςμϊτων φαύνεται – κατϊ την ϊποψό 
μασ - ϐτι ϐλοι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα μποροϑμε να 
ςυμβϊλουμε, ςε ςημαντικϐ βαθμϐ, ςτη βελτύωςη τησ καθημερινόσ διδακτικόσ 
πρακτικόσ, ϐταν το τυπικϐ μοντϋλο διδαςκαλύασ δώςει τη θϋςη του ςε εναλλακτικϋσ 
μεθϐδουσ μϊθηςησ, φϋρνοντασ τουσ μαθητϋσ/τισ μαθότριεσ αντιμϋτωπουσ με 
διαφορετικοϑσ τρϐπουσ βύωςησ και ερμηνεύασ και τουσ δύνει την ευκαιρύα να δουν τη 
μϊθηςη απϐ ‘διαφορετικό οπτικό γωνύα’. Βϋβαια, θα πρϋπει να υπογραμμιςτεύ ϐτι η 
υλοπούηςη και η αποτελεςματικϐτητα των καινοτϐμων προγραμμϊτων ςτο 
δημοτικϐ ςχολεύο πρϋπει να λαμβϊνει υπϐψη τισ ιδιαιτερϐτητεσ και ανϊγκεσ των 
μαθητών, αλλϊ και την κρύςη και εμπειρύα των εκπαιδευτικών -  οι οπούοι 
μετακινοϑνται απϐ  τον παραδοςιακϐ ρϐλο του κυρύαρχου ςτην τϊξη, ςτο ρϐλο του 
υποςτηρικτό και ενθαρρυντό-καθοδηγητό τησ ςκϋψησ και των ενεργειών των 
μαθητών - ώςτε να μην αποτελοϑν αντικεύμενο επιβολόσ και αιφνιδιαςμοϑ εϊν 
αποδεχτοϑμε ϐτι εύναι απαραύτητα και βοηθοϑν ςτη γενικϐτερη επαγγελματικό τουσ 
εξϋλιξη (Ζαζϊνη, 2014; (Kankaanranta, 2005). 

Σϋλοσ, θα όθελα να ευχαριςτόςω θερμϊ ϐλα τα παιδιϊ τησ Β’ τϊξησ του Δ.. 
Περιοχόσ Βαθυλϊκκου Κοζϊνησ για τη ςυμμετοχό, την προςπϊθεια αλλϊ και για τη 
νύκη τουσ ςτον 4ο Μαραθώνιο Ανϊγνωςησ 2015, αφοϑ αναδεύχθηκαν οι νικητϋσ 
τερματύζοντασ ςτην 1η θϋςη Πανελλαδικϊ απϐ ϐλα τα τμόματα Β΄ τϊξεων που πόραν 
μϋροσ (www.psichogios.gr). 

Αλαθνξέο 

Atwell, N. (2007).The reading zone: How to help kids become skilled, passionate, habitual, critical 
readers. New York: Scholastic. 
Baker, L., Dreher, M.J., & Guthrie, J.T. (2000). Engaging young readers: Promoting Achievement and 
Motivation. New York: The Guilford Press. 
Byron, T. (2008). Safer Children in a Digital World. The Report of the Byron Review, Department for 
Children, Schools and Families Publications. Nottingham: DCSF Publications. Ανακτόθηκε 26 Απριλύου 
2015 απϐ www.dcsf.gov.uk/byronreview. 
Eurydice Network (2011). Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices. Brussels: 
EACEA. 

http://www.dcsf.gov.uk/byronreview


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              411 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Fox., R. (2011). Technological Practice and Change in Education. In R. Kwan et al. (Eds.), Invited 
keynote, Education Unplugged: Mobile Technologies & Web 2.0 (pp. 1-7). Proceedings of 6th 
International Conference on ICT in Teaching and Learning, Hong Kong, China, July 11-13, 2011. Hong 
Kong: Open University of Hong Kong. 
Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. London: Cassel. 

Kankaanranta, M. (2005). International perspectives on the pedagogically innovative uses of 
technology, Human Technology, 2, 109-110. 
Kirsch, I., Jong, J., Lafontaine, D., McQueen, J., Mendelovits, J.,& Monseur, C. (2002). Reading for change: 
Performance and engagement across countries, Results from PISA 2000. Paris: OECD. 
Markidis, K. (2011). Social literacy in school contexts: concepts and research instruments. Report for 
the National Book Center of Greece, Athens.  
Miller, D. (2009).The book whisperer: Awakening the inner reader in every child. San Francisco: Jossey 
Bass. 
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Kennedy, A.M.,& Foy, P. (2007). PIRLS 2006 international report: IEA's 
progress in international reading literacy study in primary schools in 40 Countries. Chestnut Hill, MA: 
TIMSS and PIRLS International Study Center. 
Price, H. (2009) (Eds). The Really Useful Book of ICT in the Early Years. London: Routledge. 
Reed, M., & Canning, N. (2010). Reflective Practice in the Early Years. Los Angeles: SAGE. 
Ross, C. S., McKechnie, L. E. F., & Rothbauer, P. M. (2006). Reading Matters: What the research reveals 
about reading, libraries, and community. Westport, CT/London: Libraries Unlimited. 
Shapiro, H., Haahr, J. H., & Bayer, I. (2007). Background Paper on Innovation and Education. 
Ανακτόθηκε ςτισ 15 ΜαϏου 2015 απϐ τη διεϑθυνςη http://www.dti.dk. 
Siraj-Blatchford, I., & Siraj-Blatchford, J. (2006). A Guide to Developing the ICT Curriculum for Early 
Childhood Education. Stoke – on – Trent: Trebtham Books, UK. 
Welsh, M., & Condie, R. (2010). T’aint what you do (It’s the way that you do it): ICT and creativity 
in the primary school classroom. In N. Reynolds, & M. Turcsányi-Szabó (Eds.), Key Competencies in 
the Knowledge Society 2010, AICT 324 (pp. 424-434). Conference Proceedings International 
Federation for Information Processing; Brisbane, Australia, September 20-23, 2010. Berlin-
Heidelberg: Springer. 
Βοςνιϊδου, . (2006). Παιδιϊ, χολεύα και Τπολογιςτϋσ. Αθόνα: Gutenberg. 
Γιϊννου, Σ. (2011). Οι Σ.Π.Ε. ςτο μϊθημα των Αρχαύων Ελληνικών. το Επιμορφωτικϐ υλικϐ για την 
εκπαύδευςη των επιμορφωτών ςτα Πανεπιςτημιακϊ Κϋντρα Επιμϐρφωςησ, τεϑχοσ 3: Ειδικϐ Μϋροσ. 
Α’ ϋκδοςη. Πϊτρα : Ι.Σ.Τ. 
Γκλιϊου – Φριςτοδοϑλου, Ν. (2007). Υιλαναγνωςύα, παιδικϊ ϋντυπα και δημιουργικϐτητα των 
παιδιών, Επιθεώρηςη Εκπαιδευτικών Θεμϊτων, 12, 170-181. 
Ζαζϊνη, Ε. (22/9/2014).  Η ρητορικό τησ καινοτομύασ ςτην εκπαύδευςη και οι προϒποθϋςεισ για την 
ουςιαςτικό εφαρμογό τησ. Ανακτόθηκε 27 ΜαϏου 2015 απϐ 
http://neospaidagogos.gr/periodiko/writers/pdfs2/12.i_ritoriki_tis_kainotomias.pdf. 
Ινςτιτοϑτο Νεοελληνικών πουδών - άδρυμα Μανϐλησ Σριανταφυλλύδησ (1999). Λόμμα: Καινοτομύα. 
Λεξικϐ τησ Κοινόσ Νεοελληνικόσ (ςς.635). Θεςςαλονύκη: Α.Π.Θ. 
Ηληδίδεο, Β., Κάβνπξαο, Π., Καξαληδφια, Δ., Κνιέδα, Δ., Κνπδέιεο, Γ ., & Ρεπνχζε, Μ. (2008). 

Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο θαη Καηλνηνκίεο ζηνλ ηζηνρψξν. Αλαθηήζεθε 15 Μαΐνπ 2015 απφ  

http://epimorfosi.protovoulia.org/file.php/9/plaisio_sxediasmou.pdf. 

Καρακύτςιοσ, Α. (2012). Ειςαγωγό ςτη φιλαναγνωςύα. το Επιμορφωτικϐ υλικϐ για εκπαιδευτικοϑσ το 

οπούο δημιουργόθηκε ςτο πλαύςιο των Πρϊξεων: Καινοτϐμεσ δρϊςεισ ενύςχυςησ τησ φιλαναγνωςύασ 

των μαθητών. 

Κατςύκη – Γκύβαλου, Α. (2008). Λογοτεχνύα και Εκπαύδευςη. Απϐ τα ςτενϊ ϐρια τησ διδαςκαλύασ ςτην 
καλλιϋργεια τησ φιλαναγνωςύασ. Αθόνα:  Πατϊκησ. 
Κϐμησ, Β. (2004). Ειςαγωγό ςτισ εκπαιδευτικϋσ εφαρμογϋσ των Σεχνολογιών τησ Πληροφορύασ και των 
Επικοινωνιών. Αθόνα: Εκδϐςεισ Νϋων Σεχνολογιών. 
Κουτςογιϊννησ, Δ. (2011). Θεωρητικϐ πλαύςιο τησ γλωςςικόσ διδαςκαλύασ και αξιοπούηςη των Σ.Π.Ε. 
το Επιμορφωτικϐ υλικϐ για την εκπαύδευςη των επιμορφωτών ςτα Πανεπιςτημιακϊ Κϋντρα 
Επιμϐρφωςησ, τεϑχοσ 3: Ειδικϐ Μϋροσ. Α’ ϋκδοςη. Πϊτρα:Ι.Σ.Τ. 
Μποϑγιασ, Ι., & Δημητριϊδησ, . (2006). Εκπαιδευτικό καινοτομύα ςτο ςχολεύο με την υποςτόριξη 
Σ.Π.Ε.: πιλοτικϊ αποτελϋςματα απϐ ϋρευνα ερωτηματολογύου. τα πρακτικϊ του 5ου Πανελλόνιου 
υνεδρύου ΕΣΠΕ με Διεθνό υμμετοχό: Οι τεχνολογύεσ τησ επικοινωνύασ και τησ πληροφορύασ ςτην 
εκπαύδευςη, 803-812. Θεςςαλονύκη, 5-8 Οκτωβρύου 2006. 

http://www.dti.dk/
http://neospaidagogos.gr/periodiko/writers/pdfs2/12.i_ritoriki_tis_kainotomias.pdf.


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              412 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Newby, T., Stepich, D., Lehman, J., & Russell, J. (2009). Εκπαιδευτικό τεχνολογύα για διδαςκαλύα και 
μϊθηςη. Θεςςαλονύκη: Επύκεντρο. 
Πρϐγραμμα για την χολικό Καινοτομύα (20-09-2014). Ανακτόθηκε 16 ΜαϏου  2015 απϐ 
www.innovation.edu.gr. 
Ρεκλεύτησ, Π., & Σριβϋλλασ, Π. (2001). Η διαμϐρφωςη τησ καινοτομικόσ ςυμπεριφορϊσ των 
επιχειρόςεων. Διοικητικό ενημϋρωςη, 21, 27-42. 
ιγοϑροσ, Ι., & Κϋκκερησ, Γ. (2012). Η διδαςκαλύα τησ εικαςτικόσ γλώςςασ ςτην πρωτοβϊθμια 
εκπαύδευςη με τη χρόςη των Σεχνολογιών Πληροφορύασ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ). Παιδαγωγικό- 
Θεωρύα και Πρϊξη, 5, 110-117. 
πυροποϑλου, Δ., Αναςταςϊκη, Α., Δεληγιϊννη, Δ., Κοϑτρα, Φ., Λουκϊ, Ε., & Μποϑρασ, . (2008). 

Καινοτϐμα Προγρϊμματα ςτην Εκπαύδευςη. το Δ. Βλϊχοσ (επιμ.), Η Ποιϐτητα ςτην Εκπαύδευςη (197 

– 240). Αθόνα: Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο. 

Σζιμογιϊννησ, Α. (2007). Σο παιδαγωγικϐ πλαύςιο αξιοπούηςησ των ΣΠΕ ωσ εργαλεύο κριτικόσ και 
δημιουργικόσ ςκϋψησ. το Β. Κουλαώδόσ (επιμ.), ϑγχρονεσ Διδακτικϋσ Προςεγγύςεισ για την ανϊπτυξη 
Κριτικόσ-Δημιουργικόσ κϋψησ, 333-354. Αθόνα: ΟΕΠΕΚ.  
 

Ιςτοςελύδεσ  http://www.psichogios.gr 
  

www.innovation.edu.gr
http://www.psichogios.gr/


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              413 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Σν «Θεαηξνπαίδεηλ» Αξσγφο Σεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο 
 

Γαιάλεο Νηθφιανο  

Εκπαιδευτικϐσ, 2ο Γυμνϊςιο Περαύασ  
nikolashua@hotmail.com 

  
Μαληαιηά Παλαγηψηα  

Εκπαιδευτικϐσ, Γυμνϊςιο Μουζακύου Καρδύτςασ   
pmantalia1977@gmail.com 

 
Αλαζηαζηάδνπ Όιγα  

Εκπαιδευτικϐσ, 1ο Γυμνϊςιο Μύκρασ   
olgaanagrevena95@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Αυτό η καινοτομύα ςτη διδακτικό των κεφαλαύων τησ Διατροφόσ ςτην Οικιακό 
Οικονομύα ϋγκειται ςτη χρόςη τησ τϋχνησ του θεϊτρου και ςτη ςυνεργαςύα τριών 
διαφορετικών ςχολεύων. Αφορμό ςτϊθηκε η αναγκαιϐτητα κατανϐηςησ τησ 
διατροφόσ απϐ τουσ μαθητϋσ με διαφορετικϐ, πϋραν του ςυμβατικοϑ τρϐπου 
μϊθηςησ. κοπϐσ εκτϐσ του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου, η ανϊπτυξη τησ κριτικόσ 
ςκϋψησ, επικοινωνιακών δεξιοτότων, ςυνεργατικϐτητασ, αυτενϋργειασ, 
δημιουργικϐτητασ, ϋκφραςησ ςυναιςθημϊτων και ψυχαγωγύασ. Οι μαθητϋσ ϋγραψαν 
τα θεατρικϊ κεύμενα, βρόκαν τα ανϊλογα ςκηνικϊ και κοςτοϑμια, διαςκεϑαςαν 
τραγοϑδια με νϋουσ ςτύχουσ, τραγοϑδηςαν, δημιοϑργηςαν χορογραφύεσ, 
ςκηνοθϋτηςαν, ϋπαιξαν ρϐλουσ, και παρουςύαςαν ςε τελικό θεατρικό παρϊςταςη 
ςτη Θεςςαλονύκη και την Καρδύτςα. 100 μαθητϋσ, 3 εκπαιδευτικού, 3 ςχολεύα, 1 
μϊθημα, 2 θεατρικϋσ παραςτϊςεισ αποτελοϑν την καινοτομύα ςε αριθμοϑσ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Θϋατρο, καινοτομύα, Οικιακό Οικονομύα, αυτοςχεδιαςμϐσ, θεατρικό 
παρϊςταςη  

Δηζαγσγή 

Σα τελευταύα ϋτη η εκπαύδευςη εμπλουτύζεται ςυνεχώσ με νϋεσ και καινοτϐμεσ μεθϐδουσ 
και ςτρατηγικϋσ διδαςκαλύασ, με ςκοπϐ τον εκςυχρονιςμϐ και αναβϊθμιςό τησ. Ϊνασ τρϐποσ 
εύναι η καθιϋρωςη του θεϊτρου ςτα πλαύςια των ςχολικών μαθημϊτων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, 
ϋγινε προςπϊθεια τησ χρόςησ του θεϊτρου ωσ ςτρατηγικό διδακτικόσ ςτα πλαύςια του 
μαθόματοσ τησ Οικιακόσ Οικονομύασ τησ Α΄ και Β΄ Γυμναςύου, και ςτο κεφϊλαιο τησ 
Διατροφόσ. Σο ςχολεύο οφεύλει εκτϐσ απϐ την παροχό γνώςησ, να εξαςφαλύςει ϊρτια 
εκπαύδευςη και να διαμορφώςει την προςωπικϐτητα του μαθητό (Durkheim, 1956).  

Η ϋμφαςη που δύνεται ςτον καινοτϐμο αυτϐ τρϐπο διδαςκαλύασ ϋγκειται ςτο γεγονϐσ ϐτι 
η δυναμικό τησ τϋχνησ του θεϊτρου ςτην εκπαύδευςη μπορεύ να ςυντελϋςει ςτην εκπλόρωςη 
ϐχι μϐνο των γνωςτικών αλλϊ και των κοινωνικοςυναιςθηματικών ςτϐχων (Garber, 2000). 
Βϋβαια για να επιτευχθεύ αυτϐσ ο ςυνδυαςμϐσ γνωςτικόσ και κοινωνικόσ μϊθηςησ πρϋπει να 
δημιουργηθεύ το κατϊλληλο μαθηςιακϐ περιβϊλλον (Metcalfe, 1984). Δημιουργώντασ το, με 
τη μεταφορϊ του μαθόματοσ απϐ την τϊξη ςτο αμφιθϋατρο και ακολουθώντασ τα βόματα 
για τη δημιουργύα ενϐσ θεατρικοϑ, επιτυγχϊνεται η ικανοπούηςη και των κοινωνικών 
ςτϐχων. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              414 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Μερικού απϐ τουσ κοινωνικοϑσ και ψυχοςυναιςθηματικοϑσ ςτϐχουσ που επιτυγχϊνονται 
μϋςω του θεϊτρου εύναι η καλλιϋργεια τησ κριτικόσ ικανϐτητασ, η δυνατϐτητα 
αλληλεπύδραςησ των προςωπικών αντιλόψεων, ο παραγωγικϐσ διϊλογοσ, η ενεργοπούηςη 
τησ ςκϋψησ, η ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων, η καλλιϋργεια δεξιοτότων επικοινωνύασ, το 
αύςθημα τησ δημιουργύασ, η ςυγγραφό κειμϋνων και η ςυνεργαςύα. ημαντικϐ ρϐλο ϋπαιξε 
και ϐτι η ςυνεργαςύα αφοροϑςε μαθητϋσ απϐ διϊφορεσ τϊξεισ και απϐ διαφορετικϊ ςχολεύα. 

Οι μαθητϋσ μποροϑν να εξερευνόςουν διϊφορα θϋματα τησ καθημερινϐτητϊσ τουσ ακϐμη 
και ϋννοιεσ ϐπωσ η τιμιϐτητα και η προκατϊληψη. Δεν μϋνουν ϐμωσ μϐνο ςτην εξερεϑνηςη 
αλλϊ επεξεργϊζονται τισ πληροφορύεσ και τισ κριτικϊρουν (Edminston, 1995). Απαιτεύται 
αναγκαςτικϊ η ενεργοπούηςη τησ κριτικόσ ςκϋψησ (Brecht, 1996). Ο μαθητόσ αναπτϑςςει 
την κριτικό του ικανϐτητα και διευρϑνει τουσ πνευματικοϑσ του ορύζοντεσ. Κατανοεύ πολϑ 
καλϑτερα τισ πληροφορύεσ και τουσ ςτϐχουσ του μαθόματοσ μϋςω του παιχνιδιοϑ ρϐλων 
απϐ ϐτι μϋςω τησ παρϊδοςησ ςτην τϊξη. Αυτϐ θεωρεύται πϊρα πολϑ ςημαντικϐ, διϐτι εύναι 
πολϑ δϑςκολο μϋςα απϐ την «κλαςικό» εκπαιδευτικό διαδικαςύα να επιτευχθεύ κϊτι 
ανϊλογο. Ο κϊθε μαθητόσ ϋχει τη δικό του αντύληψη για αυτϊ που ςυμβαύνουν γϑρω του και 
τον απαςχολοϑν (Carklin & Niekerk, 2001). Η προςωπικϐτητα και οι αντιλόψεισ του ενϐσ 
αλληλεπιδροϑν με των ϊλλων που ςυμμετϋχουν πϊνω ςτη θεατρικό ςκηνό και 
διαμορφώνουν νϋεσ αντιλόψεισ και εξελύςςουν τισ προϒπϊρχουςεσ προςωπικϐτητεσ 
(Medawar, 1979). ε μύα διαδικαςύα μϊθηςησ διαμορφώνονται διϊφοροι τρϐποι και πλαύςια 
επικοινωνύασ, με ιδανικό και πιο αποτελεςματικό ϐταν υπϊρχει διϊθεςη ςυνεργαςύασ και 
καλϐ κλύμα μεταξϑ των μαθητών/τριών (Ματςαγγοϑρασ, 1998). 

ήςον αφορϊ τον διϊλογο και το θϋατρο, η ανωτϋρω αλληλεπύδραςη ςχετικϊ με τισ 
προςωπικϋσ αντιλόψεισ, αυξϊνει και τη δυναμικό τησ θεατρικόσ ομϊδασ. Μϋςα απϐ τισ 
διαφωνύεσ, τουσ κοινοϑσ ό διαφορετικοϑσ προβληματιςμοϑσ, τα μϋλη τησ ομϊδασ 
οδηγοϑνται ςε παραγωγικϐ διϊλογο. Αυτϐσ ο διϊλογοσ επιδιώκεται και υποςτηρύζεται ςτην 
εκπαύδευςη (Boal, 1982). Ϊτςι δύνεται η δυνατϐτητα για ςυζότηςη και προώθηςη των 
απϐψεων και ιδεών των «ηθοποιών» μαθητών. 

Η δραματοπούηςη δύνει τη δυνατϐτητα να νιώςει κϊποιοσ ϐτι ο ρϐλοσ που υποδϑεται 
εύναι ςαν να ςυμβαύνει ςτην πραγματικϐτητα (Heathcote, 1984). «Παύζοντασ» ϋναν ϊλλο 
ϊνθρωπο, που πολλϋσ φορϋσ μπορεύ να μην ςχετύζεται καθϐλου με τον χαρακτόρα του, 
ςυγκρύνει και προβληματύζεται τϐςο για τον χαρακτόρα του ϐςο και για τισ ενϋργειϋσ του. 
Σα παιδιϊ ζουν ϐχι μϐνο μαζύ με τον χαρακτόρα που υποδϑονται αλλϊ και με την ιςτορύα που 
διαδραματύζεται (Υραγκό, 2011). Αυτϐ επιτυγχϊνεται διϐτι ενεργοποιεύται η ςκϋψη και τα 
ςυναιςθόματα (Wagner, 1998). Δημιουργεύται ϋνα δυναμικϐ πεδύο δρϊςησ μϋςω του πιο 
ευχϊριςτου περιβϊλλοντοσ μϊθηςησ (Σςιπλητϊρησ, 1998). 

Ακϐμη, μύα θεατρικό παρϊςταςη μπορεύ να χαρακτηριςτεύ και ωσ ϋνα εύδοσ παιχνιδιοϑ, 
που αποκτϊ και πολϑ μεγαλϑτερο ενδιαφϋρον ϐταν δύνεται η δυνατϐτητα να το 
δημιουργοϑν οι ύδιοι οι «ηθοποιού» μαθητϋσ. Για τη ςυγγραφό του ϋργου και των ρϐλων 
απαιτεύται κριτικό ςκϋψη και μια αλληλεπύδραςη μεταξϑ εκπαιδευτό- εκπαιδευϐμενου, ο 
εκπαιδευτόσ- καθηγητόσ ωσ καθοδηγητόσ, κϊτι το οπούο προςφϋρει ςτον εκπαιδευϐμενο- 
μαθητό το αύςθημα τησ δημιουργύασ και τησ ϋκφραςησ (Horn, 2002). 

Επιτυγχϊνοντασ ϐλουσ τουσ ανωτϋρω ςτϐχουσ μϋςω τησ καθιϋρωςησ του θεϊτρου ςτα 
πλαύςια του μαθόματοσ, γύνεται κατανοητϐ ϐτι η μϊθηςη μϋςω μιασ θεατρικόσ παρϊςταςησ 
ϋχει ωσ απϐρροια υψηλϊ και θετικϊ μαθηςιακϊ αποτελϋςματα, λϐγω τησ βιωματικόσ 
ςυνεργατικόσ διαδικαςύασ και ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ των μαθητών (Odegaard, 2003). ήταν 
δεν εςτιϊζουμε μϐνο ςτην παροχό πληροφοριών, και δύνουμε τη δυνατϐτητα ςτη ςκϋψη του 
καθενϐσ να εκφραςτεύ ςωματικϊ, τϐτε του δύνουμε την δυνατϐτητα να ανακαλϑπτει 
ταλϋντα και πτυχϋσ του εαυτοϑ του.  (Μπεκ, 1972). 

Φρηςιμοποιώντασ ϐλα τα ανωτϋρω επιςτημονικϊ πορύςματα ϋγινε η προςπϊθεια ϋνταξησ 
τησ τϋχνησ του θεϊτρου ωσ καινοτϐμου μαθηςιακοϑ εργαλεύου ςτα πλαύςια του μαθόματοσ 
τησ Οικιακόσ Οικονομύασ και του κεφαλαύου τησ διατροφόσ.  
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Οι παιδαγωγικού ςτϐχοι (γνωςτικού και ψυχοςυναιςθηματικού) που τϋθηκαν όταν οι 
εξόσ: 

 κατανϐηςη των εννοιών του θεϊτρου, τησ δραματοπούηςησ, τησ ςυγγραφόσ 
ςεναρύου, τησ ςκηνοθεςύασ 

 κατανϐηςη των εννοιών τησ ιςορροπημϋνησ διατροφόσ, των θρεπτικών 
ςυςτατικών, του ενεργειακοϑ ιςοζυγύου 

 κατανϐηςη τησ ςυςχϋτιςησ τησ διατροφόσ και ϊςκηςησ με την ανθρώπινη υγεύα 
 ανϊπτυξη του πνεϑματοσ ςυνεργατικϐτητασ και επικοινωνιακών δεξιοτότων 
 ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ και αυτενϋργειασ 
 καλλιϋργεια θεατρικών ικανοτότων και δεξιοτότων (π.χ. ςενϊριο, ςκηνοθεςύα, 

ηθοποιύα, χορογραφύα, μουςικό επϋνδυςη) 
 υιοθϋτηςη ςωςτών διατροφικών ςυμπεριφορών 
 καθιϋρωςη τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ 
 εξοικεύωςη με τη χρόςη διϊφορων υπολογιςτικών προγραμμϊτων (κατϊ το 

ςτόςιμο τησ παρϊςταςησ, την επικοινωνύα μεταξϑ των ςχολεύων) 
 ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων, ανακϊλυψη ταλϋντων 
 εξοικεύωςη τησ ϋκφραςησ με τον ςυνδυαςμϐ τησ λεκτικόσ και μη λεκτικόσ 

επικοινωνύασ 
 ςϑνδεςη του διδακτικοϑ θϋματοσ τησ διατροφόσ με τη ζωό 
 διαςκϋδαςη 

Για την αναλυτικό προςϋγγιςη τησ καινοτϐμου δρϊςησ ακολουθοϑν η μεθοδολογύα, η 
υλοπούηςη, τα ςυμπερϊςματα και οι προτϊςεισ. 

Μεζνδνινγία  

Ο καινοτϐμοσ τρϐποσ προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ των κεφαλαύων τησ διατροφόσ των 
ςχολικών βιβλύων τησ Οικιακόσ Οικονομύασ τησ Α΄ και Β΄ Γυμναςύου αποτϋλεςε το κινητόριο 
ϋναυςμα. Μια καινοτϐμοσ δρϊςη ϐπου οι μαθητϋσ προςπϊθηςαν να δραματοποιόςουν τισ 
ϋννοιεσ που προϋρχονταν απϐ το ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο, με ςκοπϐ την καλϑτερη 
κατανϐηςη του. 

Η προςπϊθεια αυτό ξεκύνηςε με τη ςυνεργαςύα τριών ςχολεύων, του 2ου Γυμναςύου 
Περαύασ, του Γυμναςύου Μουζακύου Καρδύτςασ και του 1ου Γυμναςύου Μύκρασ τον 
επτϋμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιοϑνιο του 2015. 

ήςον αφορϊ τη διδακτικό προςϋγγιςη, η διδακτικό πορεύα πραγματοποιόθηκε 
ταυτϐχρονα και ςτα τρύα ςχολεύα, ϋτςι ώςτε να υπϊρχει η καλϑτερη δυνατό ςυνεργαςύα και 
να μπορεύ να επιτευχθεύ η απϐ κοινοϑ θεατρικό παρϊςταςη. Επύςησ οι μαθητϋσ που 
ςυμμετεύχαν όταν απϐ διαφορετικϊ τμόματα, τϊξεισ (Α΄ και Β΄ Γυμναςύου) και των τριών 
ςχολεύων. Πιο ςυγκεκριμϋνα απϐ το 2ο Γυμνϊςιο Περαύασ ςυμμετεύχαν 31 μαθητϋσ, απϐ το 1ο 
Γυμνϊςιο Μύκρασ 24 μαθητϋσ και απϐ το Γυμνϊςιο Μουζακύου Καρδύτςασ 45 μαθητϋσ. 

Η διδακτικό πορεύα ακολοϑθηςε χρονολογικϊ τα εξόσ βόματα: Αρχικϊ 
πραγματοποιόθηκαν παιχνύδια γνωριμύασ για να επιτευχθεύ ςταδιακϊ το δϋςιμο τησ ομϊδασ. 
Αυτϐ διϐτι ςυμμετεύχαν μαθητϋσ απϐ διαφορετικϊ τμόματα και τϊξεισ, οι οπούοι δεν εύχαν 
ξαναςυνεργαςτεύ. Ϊγινε μια πρώτη γνωριμύα με το θϋμα τησ διατροφόσ και μϋςω 
ιδεοθϑελλασ και ςυζότηςησ αποφϊςιςαν με ποιο καινοτϐμο τρϐπο δρϊςησ θα αςχοληθοϑν 
και θα το παρουςιϊςουν. Ϊτςι, ανιχνεϑτηκε η προϒπϊρχουςα γνώςη, ανιχνεϑθηκαν οι 
ανϊγκεσ των μαθητών και δημιουργόθηκε ϋνα ςυμβϐλαιο για την καλϑτερη λειτουργύα τησ 
θεατρικόσ ομϊδασ. Αποφαςύςτηκε η πραγματοπούηςη δϑο θεατρικοχορευτικών 
παραςτϊςεων, μύα ςτην Θεςςαλονύκη (τϐποσ των δϑο ςχολεύων) και μύα ςτο Μουζϊκι 
Καρδύτςασ (τϐποσ του τρύτου ςχολεύου), με ανϊλογη φιλοξενύα του ενϐσ ςχολεύου ςτο ϊλλο. 
Λϐγω τησ μακρινόσ απϐςταςησ των ςχολεύων και τησ εϑρεςησ μύασ πρώτησ ςυνϊντηςησ και 
κοινόσ θεατρικόσ πρϐβασ , η φιλοξενύα θα αφοροϑςε διόμερη εκπαιδευτικό επύςκεψη. 

τη ςυνϋχεια, ϋγινε προςπϊθεια μϋςω του καταιγιςμοϑ ιδεών για τον καθοριςμϐ του 
περιεχομϋνου τησ παρϊςταςησ. Τπόρχε ςυνεχώσ ενθϊρρυνςη απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, και 
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ϊρχιςε η κατηγοριοπούηςη των θεμϊτων, ϋγινε ο πρώτοσ διαχωριςμϐσ ςε ςκηνοθϋτεσ, 
ςεναριογρϊφουσ, χορογρϊφουσ, ηθοποιοϑσ και αυτοϑσ που θα διαςκεϑαζαν γνωςτϊ 
τραγοϑδια οϑτωσ ώςτε να ςχετύζονται με τη διατροφό. 

   Ϊγινε η ςυγκϋντρωςη του υλικοϑ απϐ τουσ μαθητϋσ του κϊθε ςχολεύου, και 
παρουςύαςη των πληροφοριών και των ιδεών ςτην ολομϋλεια. Ειπώθηκαν οι πρώτεσ 
απϐψεισ ςχετικϊ με τισ πληροφορύεσ και ϋγινε η τελικό επιλογό αυτών που θα υλοποιηθοϑν. 
Κϊθε ομϊδα ςχολεύου ϐριςε ϋνα αρχηγϐ ο οπούοσ θα ςυνεννοοϑνταν με τα υπϐλοιπα ςχολεύα 
μϋςω skype για τη ςωςτό εξϋλιξη των διαδικαςιών. 

Η τελικό επιλογό αφοροϑςε 6 θεατρικϊ, 2 χορογραφύεσ, 2 τραγοϑδια και 1 διαδραςτικϐ 
παιχνύδι ςχετιζϐμενα με τη διατροφό. Αφοϑ ϋγινε ςυγγραφό απϐ τουσ μαθητϋσ των 
κειμϋνων, δημιουργόθηκαν οι χορογραφύεσ, διαςκευϊςτηκαν τα τραγοϑδια, 
δημιουργόθηκαν mix μουςικϊ κομμϊτια ςόματα κατατεθϋν των χορογραφιών, οι ομϊδεσ 
των μαθητών ανϋλαβαν τισ πρϐβεσ και ϊρχιςαν να δουλεϑουν ςε αυτϋσ. Μετϊ απϐ ςυνεχεύσ 
πρϐβεσ και επεξεργαςύεσ των κειμϋνων, θεατρικών, χορογραφιών, μουςικόσ ολοκληρώθηκε 
και παρουςιϊςτηκε το πρώτο θεατρικϐ αποτϋλεςμα. Η ολομϋλεια πρϐτεινε τισ τελευταύεσ 
αλλαγϋσ και δημιουργόθηκε ο πρώτοσ βαςικϐσ κορμϐσ τησ θεατρικόσ παρϊςταςησ, απϐ κϊθε 
ςχολεύο. τη ςυνϋχεια ϋγινε η καταγραφό των υλικών αντικειμϋνων, κοςτουμιών και των 
ςκηνικών τησ παρϊςταςησ, και κϊθε μαθητόσ και καθηγητόσ ανϋλαβε ϋνα μϋροσ τησ. 
Πραγματοποιόθηκε η ςυλλογό τουσ ςτο ςχολεύο ϋνα μόνα πριν την πρώτη παρϊςταςη. 

Σο τελικϐ αποτϋλεςμα, η τελικό θεατρικό παρϊςταςη παρουςιϊςτηκε ςτη Θεςςαλονύκη 
ςτισ 26/03/2015 και ςτο Μουζϊκι Καρδύτςασ ςτισ 24/04/2015. Σϋλοσ, μετϊ τη λόξη των 
θεατρικών παραςτϊςεων, ακολοϑθηςε η αξιολϐγηςη τουσ, τα τελικϊ ςυμπερϊςματα και οι 
προτϊςεισ για την επϐμενη ςχολικό χρονιϊ.  

Τινπνίεζε 

 
Σο δυςκολϐτερο εγχεύρημα όταν ο τρϐποσ ϋνωςησ ϐλων των θεατρικών, χορογραφιών, 

τραγουδιών και των τριών ςχολεύων ςε μύα θεατρικό παρϊςταςη. Αυτϐ διϐτι θα υπόρχε 
μϐνο μύα ςυνϊντηςη και μύα πρϐβα των μαθητών και των τριών ςχολεύων λύγο πριν την 
πρώτη θεατρικό παρϊςταςη ςτη Θεςςαλονύκη. Βαςικό επιδύωξη όταν να υπϊρχει ςυνοχό 
ςτη θεατρικό παρϊςταςη η οπούα θα δημιουργοϑςε ςτον θεατό την εντϑπωςη ϐτι 
ςυμμετϋχουν μαθητϋσ μϐνο απϐ ϋνα ςχολεύο. 

Ϊτςι οι μαθητϋσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευτικοϑσ αποφϊςιςαν να τα εντϊξουν 
κϊτω απϐ την «ομπρϋλα» μιασ πρωινόσ εκπομπόσ. Ωρα το επϐμενο βόμα όταν να βρεθοϑν οι 
κατϊλληλοι μαθητϋσ με ευχϋρεια λϐγου και κινόςεων που θα ενςϊρκωναν τουσ 
παρουςιαςτϋσ τησ εκπομπόσ. Μετϊ απϐ δοκιμαςτικϊ επιλϋχθηκαν τϋςςερισ παρουςιαςτϋσ. 
Γρϊφτηκαν τα κεύμενα που θα ϋνωναν τα κομμϊτια τησ εκπομπόσ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ 
παρουςιαςτϋσ. Αφοϑ πραγματοποιόθηκαν ϐλα αυτϊ ολοκληρώθηκε το τελικϐ πρϐγραμμα 
τησ εκπομπόσ. τη ςυνϋχεια καθορύςτηκε ο χώροσ των θεατρικών παραςτϊςεων τϐςο ςτη 
Θεςςαλονύκη ϐςο και ςτην Καρδύτςα. 

Οι μαθητϋσ βρόκαν τα κατϊλληλα ςκηνικϊ τα οπούα θα χρηςύμευαν ςτο εκϊςτοτε 
θεατρικϐ και ϐταν όρθε η ώρα βοόθηςαν ςτο ςτόςιμο τουσ. Η θεατρικό παρϊςταςη ξεκινϊ 
με το τηλεοπτικϐ ςόμα τησ εκπομπόσ δημιοϑργημα των μαθητών- παρουςιαςτών τησ. 
Ακολουθεύ το πρώτο θεατρικϐ με τύτλο «υδατϊνθρακεσ και λύπη». Πρϐκειται για ϋνα 
θεατρικϐ ϐπου ο αρχηγϐσ των υδατανθρϊκων παύρνει μϋροσ ςε ϋνα  debate με τον αρχηγϐ 
των λιπών και ςυντονιςτό ςυζότηςησ τον «Ζελεδϊκη Γιϊννη» ςτο κανϊλι «ΡΕΓΚΑ» 
προκειμϋνου να ψηφύςουν οι πολύτεσ αυτϐν που θεωροϑν πιο χρόςιμο για τον ανθρώπινο 
οργανιςμϐ. Ακολουθεύ το πρώτο διαςκευαςμϋνο τραγοϑδι «υπϊρχει ζωό» ςχετικϐ με τη 
διατροφό. Οι ύδιοι οι μαθητϋσ ανϋλαβαν τϐςο τη διαςκευό ϐςο και τη χορογραφύα του. Οι 
ςτύχοι του τραγουδιοϑ αποτελοϑν διατροφικϋσ ςυμβουλϋσ. 

τη ςυνϋχεια οι μαθητϋσ μασ μετϋφεραν ςτην gallery «πεινακοθόκη», ςτην οπούα 
παρουςιϊςτηκαν διϊςημοι πύνακεσ ζωγραφικόσ που ϋχουν ςχϋςη με τη διατροφό, με ϋναν 
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καινοτϐμο τρϐπο. Σουσ καταςκεϑαςαν οι ύδιοι οι μαθητϋσ χρηςιμοποιώντασ βρώςιμα υλικϊ. 
Ακολοϑθηςε ϋνα θεατρικϐ με τη ςυςχϋτιςη τησ διατροφόσ και κατανϊλωςησ ωσ 
προςδιοριςτικοϑ παρϊγοντα αγορϊσ φαγητοϑ. Ϊπειτα οι μαθητϋσ παρουςύαςαν 
χορογραφύα που ϋδειχνε την «πϊλη» μεταξϑ των φροϑτων- λαχανικών και των γλυκών. Σο 
αποτϋλεςμα όταν η χορευτικό νύκη φροϑτων- λαχανικών. Αφοϑ ολοκληρώθηκε το 
χορευτικϐ, ϋλαβε χώρα ϋνα διαδραςτικϐ παιχνύδι ερωτόςεων. Οι ερωτόςεισ όταν 
διατροφικοϑ περιεχομϋνου και οι παύκτεσ όταν τρεισ μαθητϋσ απϐ το κοινϐ και επιλϋγονταν 
απϐ τουσ παρουςιαςτϋσ. Η επϐμενη καλεςμϋνη τησ πρωινόσ εκπομπόσ όταν μια διαιτολϐγοσ 
(μαθότρια) η οπούα πραγματοπούηςε ςυζότηςη για διατροφικϊ θϋματα προτεύνοντασ 
ςωςτϋσ διατροφικϋσ ςυμβουλϋσ.  

Η θεατρικό δρϊςη των μαθητών ςυνεχύςτηκε με δϑο ακϐμη ςκετςϊκια. Σο πρώτο 
«μεζεδοκαμώματα» διαδραματύζεται ςε μια ελληνικό ταβϋρνα, και το δεϑτερο 
«οικογενειακϋσ ιςτορύεσ καθημερινόσ τρϋλασ» διαδραματύζεται ςτο ςπύτι και αφορϊ ςε μύα 
οικογϋνεια και την ςυζότηςό τησ περύ διατροφόσ. Η παρϊςταςη τελεύωςε με το 
διαςκευαςμϋνο τραγοϑδι «time of my life» τησ κινηματογραφικόσ επιτυχύασ «Dirty 
Dancing», ςε ςυνδυαςμϐ με την ανϊλογη χορογραφύα, την οπούα δημιοϑργηςαν οι μαθητϋσ. 
ϑςςωμοι οι μαθητϋσ ϋκλειςαν τη θεατρικό παρϊςταςη χορεϑοντασ και τραγουδώντασ τα 
διαςκευαςμϋνα λϐγια του τραγουδιοϑ που τϐνιζαν την αγαςτό ςυνεργαςύα των τριών 
ςχολεύων (χόμα 1). 

 

 

χόμα 1. Πρϐγραμμα θεατρικόσ παρϊςταςησ ςτο Μουζϊκι Καρδύτςασ 

Η πρώτη θεατρικό παρϊςταςη πραγματοποιόθηκε ςτην Περαύα Θεςςαλονύκησ ςτο 
Θϋατρο ΚΑΠΠΑ 2000 ςτισ 26/03/2015, με ςυνδιοργανωτό τον Δόμο Θερμαώκοϑ (χόμα 2) 
(χόμα 3). Σο ιδιαύτερο χαρακτηριςτικϐ εύναι ϐτι τα παιδιϊ για πρώτη φορϊ ενώθηκαν ϐλα 
μαζύ και κατϊφεραν να πραγματοποιόςουν μια παρϊςταςη με ϊψογη ςυνοχό και ροό. Η 
δεϑτερη θεατρικό παρϊςταςη πραγματοποιόθηκε ςτο Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Δόμου 
Μουζακύου Καρδύτςασ ςτισ 24/04/2015, υπϐ την αιγύδα του Σμόματοσ Βιοχημεύασ και 
Βιοτεχνολογύασ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ και με ςυνδιοργανωτϋσ το ΚΠΕ Μουζακύου, 
τη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη Καρδύτςασ, τη χολικό Επιτροπό του Δόμου Μουζακύου και 
τον Εμπορικϐ ϑλλογο Μουζακύου (χόμα 2). Για ϊλλη μια φορϊ τα παιδιϊ ϋδωςαν τον 
καλϑτερο τουσ εαυτϐ. 
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χόμα 2. Αφύςεσ θεατρικών παραςτϊςεων Θεςςαλονύκησ και Καρδύτςασ 

 

χόμα 3. Πρϐςκληςη θεατρικόσ παρϊςταςησ ςτην Θεςςαλονύκη 

πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο 

 
Κϊνοντασ μια ςυνολικό αξιολϐγηςη εξόχθηςαν ενδιαφϋροντα ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με 

το ποιοι ςτϐχοι επιτεϑχθηκαν και τι προςϋφερε η ϐλη προςπϊθεια ςτην εμπϋδωςη τησ ϑλησ 
του μαθόματοσ. Η ανταπϐκριςη των μαθητών και των τριών ςχολειών ςτο εγχεύρημα αυτϐ 
όταν θετικό. Οι μαθητϋσ φϋρνοντασ εισ πϋρασ δϑο ςυνολικϊ παραςτϊςεισ με απϐλυτη 
επιτυχύα απϋδειξαν ϐτι κατανϐηςαν την ϋννοια του θεϊτρου, τησ δραματοπούηςησ, του 
τρϐπου ςυγγραφόσ ςεναρύου και τησ ςκηνοθεςύασ. Ο ζόλοσ που πραγματικϊ επϋδειξαν ςε 
ϐλα τα παραπϊνω μαρτυρϊ περύτρανα την ανϊγκη των παιδιών να μαθαύνουν και μϋςω 
διαφορετικών μεθϐδων διδαςκαλύασ πϋραν του ςυμβατικοϑ μοντϋλου. Με αυτϐ τον τρϐπο 
μπϐρεςαν να αφομοιώςουν καινοϑριεσ ϋννοιεσ μϋςα απϐ το μϊθημα τησ Οικιακόσ 
Οικονομύασ ςε ςυνδυαςμϐ με δρϊςεισ που ϊπτονταν των ενδιαφερϐντων τουσ. Οι μαθητϋσ 
μϋςα απϐ την ϋρευνα, την επιλογό κειμϋνων και τη διαςκευό τραγουδιών κατανϐηςαν ςε 
μεγϊλο βαθμϐ τισ ϋννοιεσ τησ ςωςτόσ διατροφόσ, των θρεπτικών ςυςτατικών και του 
ενεργειακοϑ ιςοζυγύου. Κατανϐηςαν πϐςο ςυμβϊλει η ςωςτό διατροφό και ϊςκηςη ςτην 
υγεύα του ανθρώπου. Τιοθϋτηςαν τη ςωςτό διατροφικό ςυμπεριφορϊ και ϋβαλαν ςτην 
καθημερινό τουσ ζωό την ϊςκηςη.  

Αναμφύβολα, αξιοςημεύωτη όταν η ϊψογη ςυνεργαςύα μεταξϑ των μαθητών 
διαφορετικών ςχολεύων με απϐρροια την κοινωνικοπούηςό τουσ. Μαθητϋσ με διαφορετικό 
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κουλτοϑρα ,διαφορετικϋσ ιδϋεσ και αντιλόψεισ, διαφορετικϐ τρϐπο ζωόσ και ςκϋψησ 
κατϊφεραν να ενώςουν τισ δυνϊμεισ τουσ και να πετϑχουν την απϐλυτη ςυνεργαςύα. Αυτϐ 
αποτϋλεςε το εφαλτόριο μιασ καλόσ φιλύασ. Ϊτςι λοιπϐν η καινοτομύα μπορεύ να 
χαρακτηριςτεύ ωσ δημιουργικό διαδικαςύα και ϐχι ωσ απλϐ γεγονϐσ. Οι μαθητϋσ αγϊπηςαν 
το μϊθημα τησ Οικιακόσ Οικονομύασ μϋςα απϐ ϐλη αυτό την προςπϊθεια περιςςϐτερο. Δεν 
το ϋβλεπαν πλϋον ωσ ϋνα ακϐμα μϊθημα ςτο οπούο θα διϊβαζαν, θα εξετϊζονταν και θα όταν 
απλού ακροατϋσ μιασ ςυμβατικόσ παρϊδοςησ. Σο ϋβλεπαν πλϋον ωσ ϋναν τρϐπο να 
εκφρϊςουν τισ ανηςυχύεσ τουσ, τισ ιδϋεσ τουσ, τισ ικανϐτητϋσ τουσ. Επιπροςθϋτωσ, 
αναγνωρύζεται ϐτι οι εκπαιδευτικού αποτελοϑν το «κλειδύ» μιασ τϋτοιου εύδουσ καινοτομύασ 
(Fullan, 1991). Η εμπλοκό του εκπαιδευτικοϑ ςτη διαδικαςύα τησ καινοτομύασ και ςτη 
δημιουργύα κοινών ςτϐχων εύναι αφανόσ και παραςκηνιακό. Ϊτςι και ςτην περύπτωςό μασ 
οι εκπαιδευτικού Οικιακόσ Οικονομύασ των τριών ςχολεύων ςυναντόθηκαν αρχικϊ, ϋθεςαν 
τισ βαςικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ του ϐλου εγχειρόματοσ και ςτη ςυνϋχεια δϐθηκε ςτα 
παιδιϊ η δυνατϐτητα να το ολοκληρώςουν και να το φϋρουν εισ πϋρασ μϋςω τησ 
δημιουργύασ μιασ θεατρικόσ παρϊςταςησ. 

Βϋβαια ϐλη αυτό η προςπϊθεια δεν όταν εϑκολο να επιτευχθεύ. Η εμπειρύα πλϋον 
αποδεικνϑει ϐτι εύχε υψηλϐ βαθμϐ δυςκολύασ κυρύωσ λϐγω του μεγϊλου αριθμοϑ μαθητών 
που ςυμμετεύχαν. Ϋθελε μεγαλϑτερη προςπϊθεια απϐ μϋρουσ των εκπαιδευτικών να τουσ 
ςυγκεντρώςουν για τισ πρϐβεσ και να ςυντονύςουν. Φρειϊςτηκε να δαπανηθεύ και αρκετϐσ 
ελεϑθεροσ  χρϐνοσ τϐςο των παιδιών ϐςο και των εκπαιδευτικών.  

ε ϋναν κϐςμο ο οπούοσ αλλϊζει ςυνεχώσ και μεταβϊλλεται, το ςχολεύο που αποτελεύ τον 
βαςικϐ πυρόνα μϐρφωςησ και τον ςυνδετικϐ ιςτϐ ανϊμεςα ςτον ϊνθρωπο και ςτην 
κοινωνύα δεν εύναι δυνατϐν να εύναι ςτατικϐ και αμετϊβλητο ςτα νϋα εκπαιδευτικϊ 
δεδομϋνα. Μϋςα ςτο γενικϐτερο κλύμα των αναθεωρόςεων ςτην εκπαύδευςη, το ςχολεύο θα 
πρϋπει να αποδεςμευτεύ απϐ τον παραδοςιακϐ τρϐπο διδαςκαλύασ και να εντϊξει την 
καινοτομύα. 
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Πεξίιεςε 

Σο εγχεύρημα που ονομϊςτηκε «Νϋο χολεύο» ανταποκρύθηκε απϐ την αρχό ςτισ νϋεσ εκπαιδευτικϋσ 
ανϊγκεσ και προκλόςεισ του 21ου  αιώνα, ϋθεςε το μαθητό ςτο επύκεντρο, αποτϋλεςε ϋνα ςχολεύο 
ανοιχτϐ ςτην κοινωνύα, ςτισ ιδϋεσ, ςτη γνώςη και ςτο μϋλλον, ψηφιακϐ, καινοτϐμο, πρϊςινο, 
ολοόμερο που χρηςιμοποιεύ καινοτϐμα μϋςα και μεθϐδουσ διδαςκαλύασ που ενθαρρϑνουν τη 
ςυνεργατικό, τη βιωματικό και τη διαφοροποιημϋνη μϊθηςη. τϐχοσ αυτόσ τησ μελϋτησ εύναι η 
περιγραφό και η ανϊλυςη μϋςω τησ βιβλιογραφικόσ αναςκϐπηςησ, ςυγκεκριμϋνων καινοτϐμων 
δρϊςεων που υλοποιοϑνται  ςτα πλαύςια αυτοϑ του «Νϋου χολεύου» εδώ και πολλϊ χρϐνια. Μϋςα 
απϐ αυτόν την ανϊλυςη αποδεικνϑεται περύτρανα η πρϐοδοσ τησ ελληνικόσ εκπαύδευςησ που 
εξελύχθηκε και εκςυγχρονύςτηκε ςϑμφωνα  με τισ επιταγϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και 
αναβαθμύςτηκε ποιοτικϊ, παρϐλο τισ επικρύςεισ που δϋχεται κατϊ καιροϑσ απϐ τα διεθνό και  
ελληνικϊ Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ καθώσ επύςησ, αποδεικνϑονται περύτρανα και τα οφϋλη των 
καινοτϐμων αυτών δρϊςεων τϐςο για τουσ μαθητϋσ ϐςο και για τουσ επιβλϋποντεσ  εκπαιδευτικοϑσ. 

Λϋξεισ Κλειδιϊ: «Νϋο χολεύο», καινοτϐμεσ δρϊςεισ, πρϐοδοσ, οφϋλη. 

Ειςαγωγό 

ϑμφωνα με τουσ Ρεκλεύτη & Σριβϋλλα (2000), η καινοτομύα αποτελεύ πολυδιϊςτατη ϋννοια. 
Περιγρϊφεται ωσ διαδικαςύα που περιλαμβϊνει τη διαμϐρφωςη, ειςαγωγό, υιοθϋτηςη, 
ανϊπτυξη και εφαρμογό νϋων ιδεών και ςυμπεριφορών. Η εκπαιδευτικό καινοτομύα 
εςτιϊζεται ςε ενϋργειεσ που εμπεριϋχουν και προωθοϑν νϋεσ αντιλόψεισ ςε τρεισ διαςτϊςεισ 
(Fullan, 1991): (α) ςτην αλλαγό αρχών και πεποιθόςεων (β) ςτην εφαρμογό νϋων 
διδακτικών μεθϐδων και (γ) ςτη χρόςη νϋων διδακτικών μϋςων. Οι καινοτομύεσ ϋχουν ωσ 
χαρακτηριςτικϐ την ειςαγωγό του καινοϑργιου με ποιϐτητα και τϐλμη, ςυνιςτοϑν αλλαγό 
ςυνειδητό και αποφαςιςτικό (Shapiro, Haahr, & Bayer, 2007). Κϊθε αλλαγό βϋβαια, δεν 
αποτελεύ καινοτομύα, κϊθε καινοτομύα ϐμωσ εύναι αλλαγό. Ψσ εκοϑςιεσ αλλαγϋσ, οι 
καινοτομύεσ βαςύζονται ςε ςτϐχουσ και ςκοποϑσ. Κύνητρο εύναι η επιθυμύα αυτοϑ που 
καινοτομεύ να βελτιώςει την υπϊρχουςα κατϊςταςη, λαμβϊνοντασ βϋβαια ςοβαρϊ υπϐψη 
του το ςϑςτημα αξιών μϋςα ςτο οπούο καινοτομεύ (αβρανύδησ, Παλαιολϐγου, & Μπαλτζόσ, 
2006). 
Πϋρα, απϐ τα επύςημα θεςμοθετημϋνα Προγρϊμματα του Τπουργεύου Παιδεύασ, ο 
εκπαιδευτικϐσ οφεύλει να αναζητϊ ςε διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα δημιουργικϋσ ιδϋεσ, 
και να εφαρμϐζει τισ δικϋσ του δημιουργικϋσ προςεγγύςεισ τησ διδακτϋασ ϑλησ ςυνδυϊζοντασ 
τεχνικϋσ, ανανεώνοντασ διαρκώσ το διδακτικϐ υλικϐ του και εμπλουτύζοντασ το υπϊρχον 
αναλυτικϐ πρϐγραμμα τησ εκπαύδευςησ με καινοτϐμεσ δρϊςεισ. Ο λϐγοσ για τον οπούον 
πρϋπει να δοθεύ ϋμφαςη ςε αυτοςχεδιαςμοϑσ νϋων δρϊςεων απϐ την δημιουργικό 
πρωτοβουλύα των δαςκϊλων εύναι ϐτι κανϋνα παγιωμϋνο πρϐγραμμα, ϐςο καλϐ κι αν εύναι, 
δεν αποτελεύ εμπνευςμϋνη και αποτελεςματικό πρϐταςη που κρατϊ το ενδιαφϋρον των 
παιδιών ζωντανϐ αντύθετα πρϋπει να  προςαρμϐζεται ςτα ιδιαύτερα ενδιαφϋροντα και 
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mailto:kmihal@uth.gr


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              422 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ανϊγκεσ τησ κϊθε τϊξησ και του κϊθε μαθητό (Οργανιςμϐσ Επιμϐρφωςησ Εκπαιδευτικών - 
ΟΕΠΕΚ, 2008:15, ανακτόθηκε ςτισ 12-2-2015 απϐ τη διεϑθυνςη: http://www.oepek.gr). 
τα πλαύςια τησ παραπϊνω διαπύςτωςησ η παροϑςα μελϋτη ςτοχεϑει  με τη μϋθοδο τησ 
βιβλιογραφικόσ αναςκϐπηςησ  να: α) περιγρϊψει και να αναλϑςει τισ κυριϐτερεσ καινοτϐμεσ 
δρϊςεισ που υλοποιοϑνται εδώ και χρϐνια ςτην Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια 
Εκπαύδευςη, αποδεικνϑοντασ με αυτϐν τον τρϐπο την ποιοτικό τησ αναβϊθμιςη, αλλϊ και τα 
οφϋλη που προκϑπτουν για τουσ μαθητϋσ και τουσ επιβλϋποντεσ εκπαιδευτικοϑσ απϐ τισ 
καινοτϐμεσ αυτϋσ δρϊςεισ, β) να ενημερώςει τουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και 
Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ για τισ καινοτϐμεσ αυτϋσ δρϊςεισ. Η βιβλιογραφικό 
αναςκϐπηςη ϋγινε ςε διϊςτημα ενϐσ μόνα απϐ τισ ερευνότριεσ, ηλεκτρονικϊ ςτο διαδύκτυο, 
ϐπου ευρϋθηςαν οι ιςτοςελύδεσ που παρατύθενται ςτισ βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ τησ 
μελϋτησ, μϋςω τησ μηχανόσ αναζότηςησ πληροφοριών τησ εταιρεύασ Google και τησ 
παρεχϐμενησ υπηρεςύασ τησ με την ονομαςύα ¨Μελετητόσ Google¨ ό αλλιώσ ςτα αγγλικϊ ¨ 
Google Scholar¨, που παρϋχει ϋναν απλϐ τρϐπο ευρεύασ αναζότηςησ μϐνο ςτην ακαδημαώκό 
βιβλιογραφύα. 
 
« Νϋο χολεύο» και καινοτομύα 
Σο ςχολεύο πρϋπει να αποτελεύ ϋνα περιβϊλλον μϊθηςησ και εργαςύασ που κεντρύζει το 
ενδιαφϋρον μαθητών και εκπαιδευτικών, πρϋπει να εύναι χώροσ δημιουργικϐσ, ευϋλικτοσ, 
δυναμικϐσ και ανοιχτϐσ ςτη ςυνεργαςύα και τη ςϑμπραξη με την τοπικό κοινωνύα, να δύνει 
πρωτοβουλύεσ ςτον εκπαιδευτικϐ και τουσ μαθητϋσ του και να καλλιεργεύ την πρακτικό τησ 
αξιολϐγηςησ και τησ ανατροφοδϐτηςησ με ςκοπϐ να εντοπύζει πιθανοϑσ τομεύσ που 
επιδϋχονται αλλαγόσ και βελτύωςησ. Πρϋπει, επύςησ, να εύναι ϋνα ςχολεύο που να: α) 
Εξαςφαλύζει εκπαύδευςη υψηλόσ ποιϐτητασ για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ ςϑμφωνα με την αρχό 
τησ παροχόσ ύςων ευκαιριών αλλϊ και τησ διαφοροποιημϋνησ παιδαγωγικόσ. β) Προωθεύ την 
αειφορύα και τισ νϋεσ τεχνολογύεσ προσ ϐφελοσ εκπαιδευτικών και μαθητών. γ)Φρηςιμοποιεύ 
καινοτϐμα και ευϋλικτα μϋςα και μεθϐδουσ διδαςκαλύασ που ενθαρρϑνουν τη ςυνεργατικό, 
τη βιωματικό και την εξατομικευμϋνη μϊθηςη (ζηο ΔΠ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος 

Μάθηζη» σέδιο Γπάζηρ Για ηην εκπόνηζη Ππογπαμμάηων ποςδών & ηην 
επιμόπθωζη Δκπαιδεςηικών ζηο Νέο σολείο ΥΠΓΒΜΘ ΔΙΓΙΚΗ ΥΠΗΡΔΙΑ 
ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ανακηήθηκε  ζηιρ 13-2-2015 από ηη διεύθςνζη: 

http://repository.edulll.gr). 
το παραπϊνω πλαύςιο το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Εκπαύδευςη & Δια Βύου Μϊθηςη 
(ΕΠΕΔΒΜ)» αποτελεύ ϋνα απϐ τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα του Εθνικοϑ τρατηγικοϑ 
Πλαιςύου Αναφορϊσ (ΕΠΑ), μϋςω του οπούου χρηματοδοτοϑνται δρϊςεισ για την 
εκπαύδευςη ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ αλλϊ και τη ςϑνδεςη 
εκπαύδευςησ με την αγορϊ εργαςύασ, τη δια βύου μϊθηςη και την ϋρευνα, με τη 
ςυγχρηματοδϐτηςη του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου. Ϊτςι μϋςω αυτοϑ του 
προγρϊμματοσ ξεκύνηςε η υλοπούηςη του ορϊματοσ για το  Νϋο χολεύο – χολεύο του  21ου  

αιώνα. Η πρώτη επύςημη παρουςύαςη του «Ελληνικοϑ χεδύου Δρϊςησ για το Νϋο χολεύο» 
το 2010 ενςωμϊτωςε τισ προτεραιϐτητεσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για τη Βελτύωςη των 
Ικανοτότων για τον 21ο Αιώνα (Ιοϑλιοσ 2008), ϋλαβε υπϐψη τα ςυμπερϊςματα του 
υμβουλύου Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Νοϋμβριοσ 2009) αλλϊ και 
τισ μελϋτεσ αξιολϐγηςησ που ϋγιναν ςε ϋνα βαθμϐ απϐ το τϐτε Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο 
(Π.Ι.) νυν Ινςτιτοϑτο Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ (Ι.Ε.Π.) (ανακτόθηκε ςτισ 11-1-2015 απϐ τη 
διεϑθυνςη: www.edulll.gr). 
Σο εγχεύρημα που ονομϊςτηκε «Νϋο χολεύο» ανταποκρύθηκε απϐ την αρχό ςτισ νϋεσ 
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και προκλόςεισ του 21ου  αιώνα, ϋθεςε το μαθητό ςτο επύκεντρο των 
αλλαγών με ςκοπϐ τη ςυνολικό βελτύωςη του επιπϋδου ςπουδών του, καθώσ και τησ 
ποιϐτητασ τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ. Σο Νϋο χολεύο αποτϋλεςε ϋνα ςχολεύο ανοιχτϐ 
ςτην κοινωνύα, ςτισ ιδϋεσ, ςτη γνώςη και ςτο μϋλλον, ψηφιακϐ, καινοτϐμο, πρϊςινο, 
ολοόμερο. Πρωταγωνιςτόσ για πρώτη φορϊ ςτα χρονικϊ τησ ελληνικόσ εκπαύδευςησ εύναι 

http://www.oepek.gr/
http://repository.edulll.gr/
http://www.edulll.gr/
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πλϋον  ο μαθητόσ χωρύσ κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ, μορφωτικϋσ, θρηςκευτικϋσ ό πολιτιςμικϋσ 
διακρύςεισ και ανιςϐτητεσ με τη ςυμμετοχό του μαχϐμενου εκπαιδευτικοϑ ςτην τϊξη (ϐπ,π). 
Σο πιο ςημαντικϐ, ϐμωσ, χαρακτηριςτικϐ του Νϋου χολεύου αποτϋλεςε η 
κοινωνικοποιητικό του διϊςταςη και η θεώρηςη του ωσ κοινϐτητα ϐπου η δημιουργύα ςτα 
παιδιϊ τησ αύςθηςησ του «ανόκειν» ςτη ςχολικό κοινϐτητα εύναι καθοριςτικό για το μϋλλον 
τουσ ωσ ιςορροπημϋνα ϊτομα και ενεργϊ μϋλη τησ κοινωνύασ ςτην οπούα ανόκουν. ϑμφωνα 
μϊλιςτα με τουσ Battistich, Schaps, & Wilson (2004), Catalano & Hawkins (1996), Maddox & 
Prinz (2003) η ϋννοια τησ ςϑνδεςησ με το ςχολεύο περιλαμβϊνει τισ προςωπικϋσ εμπειρύεσ 
των μαθητών, το βαθμϐ ςτον οπούο νιώθουν το ςεβαςμϐ απϐ τα υπϐλοιπα μϋλη τησ 
ςχολικόσ κοινϐτητασ, το επύπεδο τησ ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ τουσ ςτα θϋματα του ςχολεύου 
και το βαθμϐ τόρηςησ και αποδοχόσ των ςχολικών κανϐνων και αξιών και αυτό η ϋννοια τησ 
ςϑνδεςησ του μαθητό με το ςχολεύο επιδιώκεται να επιτευχθεύ ςτα πλαύςια του Νϋου 
χολεύου (βλ ςχόμα1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ρήκα 1: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ Νένπ ρνιείνπ (ζηε δηεχζπλζε: 

http://slideplayer.gr/slide/2421586) 

Καινοτϐμεσ δρϊςεισ ςτο χώρο τησ ελληνικόσ εκπαύδευςησ 

Διεπιςτημονικϊ προγρϊμματα - ΕυρωπαϏκϊ  εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα - 
Προγρϊμματα etwinning - Ευϋλικτη ζώνη 

 
τα πλαύςια του Νϋου χολεύου (βλ Νϋο χολεύο χόμα 1) ειςόχθηςαν  Καινοτϐμεσ Δρϊςεισ 
ςτο ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ςαν μύα ευκαιρύα εφαρμογόσ καινοτομύασ και 
δημιουργικϐτητασ ςτο χώρο του ςχολεύου και  ανανϋωςησ του περιεχομϋνου τησ ςχολικόσ 
γνώςησ και τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ των ςχολεύων τησ Πρωτοβϊθμιασ και 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. ε αυτϊ τα Καινοτϐμα ∆ιεπιςτηµονικϊ Προγρϊµµατα 
εντϊςςονται καταρχόν τα Προγρϊµµατα Περιβαλλοντικόσ  Αγωγόσ, Αγωγόσ Τγεύασ, Αγωγόσ 
του Καταναλωτό, Αγωγόσ ταδιοδροµύασ, Πολιτιςτικών Θεµϊτων και οι Πανελλόνιοι 
Μαθητικού Καλλιτεχνικού Αγώνεσ (Y.A.119236/Γ7/24-9-2010, 81687/Γ7/9-07-2009).  Για 
την υλοπούηςό τουσ ςτα ςχολεύα ςυγκροτεύται εθελοντικό µαθητικό οµϊδα, επιλϋγεται απϐ 
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τον εκπαιδευτικϐ ςε ςυνεργαςύα µε τουσ µαθητϋσ το θϋµα και απϐ κοινοϑ καταρτύζεται το 
πρϐγραµµα (Τ.Α. Γ1/377/865/18-9-1992). 
Εν ςυνεχεύα, τα Ευρωπαώκϊ Εκπαιδευτικϊ Προγρϊµµατα (Ε.Ε.Π.) ςχεδιϊςτηκαν για να 
ενιςχϑςουν τη ςυνεργαςύα µεταξϑ των ευρωπαώκών χωρών, την ανταλλαγό επιτυχηµϋνων 
πρακτικών και την ενύςχυςη τησ ευρωπαώκόσ διϊςταςησ ςτην εκπαύδευςη. ϑµφωνα µε την 
Απϐφαςη αριθµ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υµβουλύου τησ 
15ησ Νοεµβρύου 2006, ετϋθη ςε ιςχϑ απϐ την 1η  Ιανουαρύου 2007 και για µια επταετύα (ωσ 
το 2013)  το ευρωπαώκϐ πρϐγραµµα δρϊςησ ςτον τοµϋα τησ ∆ιϊ Βύου Μϊθηςησ µε ςτϐχο να 
ςυµβϊλει ςτην ανϊπτυξη τησ Κοινϐτητασ ωσ προηγµϋνησ κοινωνύασ βαςιςµϋνησ ςτη γνώςη 
µε βιώςιµη οικονοµικό ανϊπτυξη, καλϑτερεσ και περιςςϐτερεσ θϋςεισ απαςχϐληςησ και 
µεγαλϑτερη κοινωνικό ςυνοχό. Σο πρϐγραµµα, (119236/Γ7/24-9-2010:10), αντικαθιςτϊ το 
πρϐγραµµα «ωκρϊτησ» (1995-2006). Σο πρϐγραµµα «ωκρϊτησ» διακρινϐταν ςε τϋςςερα 
τοµεακϊ προγρϊµµατα: Comenius, Erasmus, Leonardo και Grundvig, τα οπούα αφοροϑςαν  
ςτισ διϊφορεσ βαθµύδεσ και τϑπουσ εκπαύδευςησ, και ςυµπληρωνϐταν απϐ το ανεξϊρτητο 
πρϐγραµµα Jean Monet. 
Σο eTwinning, εύναι μύα ακϐμη καινοτϐµοσ δρϊςη µε επύςηµη ϋναρξη τον Ιανουϊριο του 
2005, η  οπούα για τα ϋτη 2004-2006 αποτϋλεςε τη βαςικό δρϊςη του προγρϊµµατοσ 
eLearning και πλϋον εντϊςςεται ςτο Πρϐγραµµα για τη ∆ιϊ Βύου Μϊθηςη (2007- 2013-
Απϐφαςη αριθµ. 1720/2006/EC 1 τησ 15ησ Νοεµβρύου 2006), αφορϊ ςε ηλεκτρονικϋσ 
αδελφοποιόςεισ ςχολεύων απϐ διαφορετικϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ µϋςω του διαδικτϑου. 
Επιπλϋον, µπορεύ να χρηςιµοποιηθεύ ςυµπληρωµατικϊ και ωσ µϋςο ανϊδειξησ τησ εργαςύασ 
των εµπλεκοµϋνων εκπαιδευτικών µε ϊλλα προγρϊµµατα (Περιβαλλοντικό Αγωγό, Αγωγό 
Τγεύασ, Αγωγό ταδιοδροµύασ) εκτϐσ των ορύων τησ χώρασ µασ. Η αξιολϐγηςη των ςχεδύων 
προγραµµϊτων eTwinning γύνεται  απϐ τουσ πρεςβευτϋσ eTwinning (υπεϑθυνοι για την 
ενηµϋρωςη και την  επιµϐρφωςη) ωσ προσ το γενικϐ και τουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ τησ 
ςυνεργαςύασ, τη µεθοδολογύα και τα χρηςιµοποιοϑµενα µϋςα, τον προγραµµατιςµϐ και τον 
τρϐπο ενςωµϊτωςησ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και τα τελικϊ επιδιωκϐµενα 
αποτελϋςµατα. Οι εκπαιδευτικού µποροϑν να χρηςιµοποιόςουν τα εϑχρηςτα και 
επικοινωνιακϊ αςφαλό εργαλεύα που τουσ παρϋχονται απϐ τη διαδικτυακό πϑλη του 
eTwinning (http://www.etwinning.net), να ςυνεργαςτοϑν µε ςυναδϋλφουσ τουσ ςτην 
Ευρωπαώκό Ϊνωςη µε µϋςο τισ ΣΠΕ και το ∆ιαδύκτυο και να δηλώςουν ςυµµετοχό ςτουσ 
εθνικοϑσ και ευρωπαώκοϑσ διαγωνιςµοϑσ eTwinning που διεξϊγονται κϊθε χρϐνο (Νιϊρου & 
Γρουςουζϊκου, 2009:2). Οφεύλουν, ακϐµη, να καταγρϊφουν την πορεύα του ϋργου τουσ µε 
τη βοόθεια του εργαλεύου «Κϊρτα Προϐδου» περιοδικϊ ςε διµηνιαύα βϊςη και ςτο τϋλοσ του 
ςχολικοϑ ϋτουσ να υποβϊλουν αύτηςη, ώςτε να αξιολογηθοϑν για την Ετικϋτα Ποιϐτητασ ( 
Y.A.119236/Γ7/24-9-2010: 9-10, 108800/Γ7/19-10-2006:9, 117302/Γ7/19-10-2007:11, 
81687/Γ7/9-07-2009:30, 108942/Γ7/3-10-2007, 122906/Γ7/25-9-2008, 344/Γ7/3-1-
2005, 112586/Γ7/13-10-2005, 112053/Γ7/25-10-2006). 
Επιπλϋον, το Παιδαγωγικϐ Ινςτιτοϑτο (νυν Ινςτιτοϑτο Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ) υλοπούηςε 
κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2001-2002 την πρώτη πιλοτικό εφαρµογό τησ Ευϋλικτησ Ζώνησ ςε 
11 Νηπιαγωγεύα, 176 Δηµοτικϊ και 52 Γυµνϊςια τησ χώρασ, αςτικϊ και ηµιαςτικϊ. Η 
ανταπϐκριςη των ςχολεύων ςτο κϊλεςµα επϋκταςησ τησ Ευϋλικτησ Ζώνησ ςτο ςχολικϐ ϋτοσ 
2002-2003 υπόρξε µεγϊλη. Σο µοντϋλο τησ διαθεµατικόσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ και τησ 
Ε.Ζ. φαύνεται να ανταποκρύνεται ικανοποιητικϊ ςτισ ςϑγχρονεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. Και 
τοϑτο διϐτι ςτα θετικϊ του ςτοιχεύα ςυγκαταλϋγεται και η ανϊπτυξη δεξιοτότων µϋςα απϐ 
την ενεργητικό και βιωµατικό µϊθηςη, µε αποτϋλεςµα τη βελτύωςη τησ αυτοπεπούθηςησ 
των µαθητών και την ενδυνϊµωςη των ικανοτότων τουσ να προβαύνουν ςε ςωςτϋσ 
επιλογϋσ. Η οµαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα ευνοεύ τη ςυµµετοχικό και ςυλλογικό 
προςπϊθεια, την ευελιξύα, την αποδοχό του ϊλλου, τη ψυχολογικό του ςτόριξη αλλϊ και την 
καθιϋρωςη δηµοκρατικών διαδικαςιών. Αξιοποιεύται, παρϊλληλα, η ςχολικό ζωό, καθώσ 
δύνεται η δυνατϐτητα ςτον εκπαιδευτικϐ να αναλϊβει πρωτοβουλύεσ, να αποκτόςει 
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περιςςϐτερη διδακτικό αυτονοµύα και να ξεφϑγει απϐ το αςφυκτικϐ πλαύςιο τησ τυπικόσ 
διδαςκαλύασ (Αλαχιώτησ, 2002: 13). 
Ϊχοντασ ωσ ςτϐχο να ςυνδϋςει αφενϐσ τη ςχολικό ζωό µε την κοινωνύα και την 
πραγµατικϐτητα και αφετϋρου την επιςτηµονικό γνώςη µε την εµπειρικο-βιωµατικό των 
µαθητών και τισ ϊµεςεσ καταςτϊςεισ, η Ευϋλικτη Ζώνη βαςύςτηκε ςτη διαθεµατικό και 
ολιςτικό προςϋγγιςη τησ γνώςησ. Επιχεύρηςε να προωθόςει την ανϊπτυξη ςχεδύων 
εργαςύασ και την οµαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα, να ενιςχϑςει τη δηµιουργικό και 
διερευνητικό µϊθηςη και την κριτικό ςκϋψη και να αναδεύξει την αυτονοµύα του δαςκϊλου 
και τησ ςχολικόσ µονϊδασ, αλλϊ και την ανϊπτυξη δεξιοτότων τωνµαθητών (ΥΕΚ 1280/13-
9 2005). 
 

υμπερϊςματα απϐ τη βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη 

 
Διαβϊζοντασ κανεύσ την προηγηθεύςα ανϊλυςη μϋςω τησ βιβλιογραφικόσ αναςκϐπηςησ, των 
ςυγκεκριμϋνων καινοτϐμων δρϊςεων (των ∆ιεπιςτημονικών προγραμματϊτων, των 
Ευρωπαώκών  εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, των  Προγραμμϊτων etwinning και τησ 
Ευϋλικτησ ζώνησ) εϑκολα ςυμπεραύνει πωσ τα οφϋλη που προκϑπτουν απϐ την υλοπούηςη 
τουσ για τον εκπαιδευτικϐ και το μαθητό εύναι πολλϊ. Καταρχόν δύνεται η δυνατϐτητα ςτον 
εκπαιδευτικϐ να αναλϊβει πρωτοβουλύεσ, να αποκτόςει περιςςϐτερη διδακτικό αυτονοµύα 
και να ξεφϑγει απϐ το αςφυκτικϐ πλαύςιο τησ τυπικόσ διδαςκαλύασ. Εν ςυνεχεύα μϋςω 
αυτών των καινοτϐμων δρϊςεων δύνεται η δυνατϐτητα ςτο μαθητό να ενιςχϑςει τη 
δηµιουργικό του φϑςη και την κριτικό του ςκϋψη. Σο μεγαλϑτερο, ϐμωσ, πλεονϋκτημα των 
καινοτϐμων αυτών δρϊςεων  αφορϊ ςτην εξϋλιξη και ςτην ποιοτικό αναβϊθμιςη τησ 
«πολϑπαθησ» ελληνικόσ εκπαύδευςησ, που μπορεύ πλϋον να ςταθεύ επϊξια ςτο ευρωπαώκϐ 
εκπαιδευτικϐ ςτερϋωμα και να ςυναγωνιςτεύ ιςϐτιμα με τα πιο αποδοτικϊ εκπαιδευτικϊ 
ςυςτόματα διαφϐρων ευρωπαώκών χωρών. 
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Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ρνιηθή  Βία – ελάξην καζήκαηνο 

 
Αθξηηίδνπ Γήκεηξα 

Γηεπζχληξηα Γεκνζίνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

dakritidou@yahoo.gr 

 

Γηαλλαθνπδάθε Μάρε 

Καζεγήηξηα Μνπζηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

maxigiannakoudaki@gmail.com 

 

πκεσλίδεο Αλαζηάζηνο  

Γάζθαινο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

tasym7@gmail.com 

Πεξίιεςε 

ηελ εηζήγεζε  παξνπζηάδεηαη κηα    δηαζεκαηηθή κέζνδνο , κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ηεο θαηαλφεζεο , απφ ηνπο καζεηέο, ζην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

αιιά  ηεο αλαγλψξηζεο ηεο εζηθήο θαη ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ πξνθαιεί , ηεο πξφιεςεο 

θαη ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο . Γίλεηαη παξνπζίαζε 14 ζεκαηηθψλ ελνηήησλ δηάξθεηαο  90 ‗ 

(δηδαθηηθφ δίσξν)  ελφο έηνπο , φπνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηδαζθαιία, ηηο ηέρλεο 

(κνπζηθή – δσγξαθηθή – ζέαηξν – ρνξφ )  αιιά θαη ηελ βησκαηηθή δξάζε νη καζεηέο 

πεξλνχλ απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο νκάδεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (ζχηεο – ζχκα – 

παξαηεξεηήο – δηδάζθσλ)  ψζηε λα γίλνπλ νη ίδηνη εξεπλεηέο  εζηηάδνληαο ζεκαηηθά ζε 

πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηνπο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αιιά θαη θαζνδεγεηέο πξνο ηνπο 

άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

  
Λέμεηο θιεηδηά: ρνιηθφο εθθνβηζκφο, βία, δηαζεκαηηθφηεηα 

 

Δηζαγσγή 

    Σν ζρνιηθφ έηνο 2014 – 2015  ζηα ζρνιεία φιεο ηεο Διιάδαο εζηάιε  εγθχθιηνο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο κε νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο. Απφ ην 

πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο είρε πξνηαζεί απφ ην Τπνπξγείν ε θαηαγξαθή ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθήο βίαο, κέζσ ηεο ζχζηαζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ζρνιηθήο βίαο θαη 

ηεο αλάζεζεο ζε θάζε ζρνιείν απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ νξηδφηαλ σο ππεχζπλνο γηα ηελ 

νξγάλσζεο δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ 

ηξέρνπζα ρξνληά νη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί νξίζηεθαλ λα είλαη δχν γηα θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

    Οη καζεηέο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη βηψλνπλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ πνιχ ζπρλά 

θπξηαξρνχληαη απφ ηελ ιεγφκελε «ζρνιηθή θνβία», δηάζηαζε ηεο νπνίαο είλαη θαη ε 

άξλεζε ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν  (Θεξηαλφο, Κ. 2008). 

     H 6ε Μαξηίνπ έρεη θαζηεξσζεί θαη σο παλειιήληα κέξα θαηά ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

ηνπ εθθνβηζκνχ. Έηζη ζηα ζρνιεία έξρνληαη ζπρλά νδεγίεο αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο 

βίαο, ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε θαηάιιειεο ηαηλίεο θαη 

θηικάθηα γηα πξνβνιή, αιιά θαη νδεγίεο γηα άιιεο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

δεκηνπξγία αθηζψλ θαη εληχπσλ πνπ ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε καζεηψλ 

απέλαληη ζην θαηλφκελν θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ κέξνπο ηνπο απφ ηέηνηα 

θαηλφκελα. 

mailto:dakritidou@yahoo.gr
mailto:maxigiannakoudaki@gmail.com
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    ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δχζθνια κπνξεί λα 

νξηζηεί αθνχ εθδειψλεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο. Οη εθδειψζεηο απηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ 

ηε κνξθή ηεο ζσκαηηθήο βίαο, ηηο απεηιέο κε εθθνβηζκφ θαη ηξνκνθξαηία αιιά εμίζνπ 

ζνβαξέο επηπηψζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ν ριεπαζκφο θαη ε ινγφξξνηα, ν απνθιεηζκφο θαη 

ε απνκφλσζε.( Γαξδέιε, Κ., Παπαδεκεηξίνπ, Μ. & Νηαξαδήκα, Α. 2007). Σν ζρνιείν, 

ινηπφλ, σο πιαίζην εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ νθείιεη λα αλαπηχμεη πξνιεπηηθή πνιηηηθή, 

εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά πάλσ απφ 

φια θαιή ζπλεξγαζία φισλ φζσλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο αλαηξνθήο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

παηδηψλ (Κσλζηαληηλίδνπ, Μ. 2005). 

 

Μέζνδνο 
 

    Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ παξαθάησ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ  είλαη ε δηαζεκαηηθή - 

βησκαηηθή, ελεξγεηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 20 καζεηέο ηεο Δ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ θέληξνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο έδσζαλ έκθαζε ζην ξφιν ησλ καζεηψλ-ζπηψλ-ζκάησλ θαη παξαηεξεηψλ, 

ζηε ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ βειηίσζεο ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ηνπ, αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

ελεκεξψλνληαη, λα θξίλνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα  δηαπξαγκαηεχνληαη, ζέηνληαο ηα 

πξνζσπηθά θαη νκαδηθά ηνπο φξηα ψζηε λα πξνβαίλνπλ ζηηο ζσζηέο επηινγέο. 

    Οη ξφινη ησλ ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ δχν δαζθάισλ θαη κηαο δαζθάιαο κνπζηθήο ήηαλ 

θαζνδεγεηηθνί, ζπληνληζηηθνί, δηακεζνιαβεηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί , νη νπνίνη 

παξαθνινπζψληαο ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ θαζνδεγνχζαλ, παξαηεξνχζαλ  θαη 

ελζάξξπλαλ ηνπο καζεηέο.. 

ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

Ζ έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ δηαζεκαηηθά 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο 

Ζ πξφιεςε, κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ , ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ ελδνζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο βησκαηηθήο 

δξάζεο θαη  ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ  

Ζ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο ηέρλεο θαη ηνπο Ζ/Τ 

    Σα ηειεπηαία ρξφληα εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο γηλφκαζηε κάξηπξεο θαηλνκέλσλ θπζηθήο 

βίαο ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο, ,ζεμνπαιηθήο θαη δηαδηθηπαθήο  πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα κεγάιε 

ρξνληθή δηάξθεηα  θαη επαλαιεπηηθφηεηα , έρνληαο ζπρλά ηελ  ηάζε γηα επίδεημε εμνπζίαο 

θαη θπξηαξρίαο απέλαληη ζε άιια, αζζελέζηεξα παηδηά, ζπλήζσο ζπλνκειίθνπο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ζπρλά αληηθαηνπηξίδεη  έλα βαζχηεξν ππξήλα πξνζσπηθφηεηαο, 

κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ππεξνπηηθφηεηαο , ηεο αιαδνλείαο θαη ηεο κλεζηθαθίαο 

απέλαληη ζηηο αδχλακεο νκάδεο. Σα παηδηά, φπσο ηνλίδεη ν πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, δελ 

απεηινχληαη ηφζν απφ ηε βία πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπλνκειίθνπο ηνπο, φζν απφ ηελ 

αδπλακία ησλ ελειίθσλ λα ηνπο παξέρνπλ ηελ απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ νκαιή 

αλάπηπμή ηνπο παξνπζία, ζπκκεηνρή, ππνζηήξημε θαη δηαπαηδαγψγεζε ζηε δσή ηνπο. 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα Γάθλε ΗΗ νη  κνξθέο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

είλαη: Δθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζσκαηηθνχ ηχπνπ: Κισηζηέο, ηζηκπήκαηα, ηξάβεγκα 

καιιηψλ, γξνζηέο, δαγθψκαηα, ζπξσμίκαηα, ρηππήκαηα, θιείδσκα κέζα ζην δσκάηην θηι., 

θαηαζηξνθή ή βιάβε ζηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ ζχκαηνο.  

Δθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ιεθηηθνχ θαη ςπρνινγηθνχ ηχπνπ: Βξηζηέο, πεηξάγκαηα, 

θνξντδίεο, ππνλννχκελα, απεηιεηηθά ηειεθσλήκαηα, ζθιεξά, ή ξαηζηζηηθά ζρφιηα, 

δηάδνζε ςεχηηθσλ θεκψλ θηι. 
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Απνθιεηζκφο: Δλέξγεηεο θαη πξάμεηο ψζηε ην παηδί- ζηφρνο λα απνκνλψλεηαη απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη θίινπο, απνθιείνληάο ην απφ δξαζηεξηφηεηεο ή αγλνψληαο ην. 

Δθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζεμνπαιηθνχ ηχπνπ: Υεηξνλνκίεο ή ζεμνπαιηθά ζρφιηα. 

 Δθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή δηαδηθηχνπ: Ζ κνξθή απηή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη ιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο δηφηη ηα παηδηά-ζηφρνο εθηίζεληαη 

πιένλ ζε πιήζνο αλζξψπσλ μεθεχγνληαο απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

Βήκαηα δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο      
Βήκα 1

ν
 : Αλαγλψζηεθε ηα βηβιίν "Μίια, κε θνβάζαη. 3 ηζηνξίεο γηα ηε βία ζην ζρνιείν", πνπ 

εθδφζεθε ηνλ Μάξηην 2008 κε επηκέιεηα ηεο Δηαηξείαο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη 

ηνπ Δθήβνπ (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ν Καζεγ. Η. Σζηάληεο). 

 

 
Δηθφλα 1 

 

Βήκα 2
ν
 : Έγηλε ζπδήηεζε, νξίζηεθαλ νη ζηφρνη θαη ηα ζέκαηα , νξγαλψζεθαλ νκάδεο 

εξγαζίαο θαη  δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα θέξνπλ πιεξνθνξίεο ςάρλνληαο ζην δηαδίθηπν 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδνζρνιηθή βία. πγθεθξηκέλα νη νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ 

4 θαη ηα ζέκαηα πνπ δφζεθαλ ζηελ θάζε κηα έπεηηα απφ θιεξσζε ήηαλ : 

Α νκάδα- ρνιηθή βία νξηζκφο - αλάιπζε 

Β νκάδα- Θχηεο 

Γ νκάδα- Θχκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο 

Γ νκάδα -Παξαηεξεηέο ελδνζρνιηθήο βίαο 
Βήκα 3

Ο
 : Κάζε νκάδα παξνπζίαζε ηελ εξγαζία ηεο ζηα πιαίζηα 2 δίσξσλ καζεκάησλ. 

Βήκα 4
ν
 : Γεκηνπξγήζεθαλ 4 ραξηφληα φπνπ θνιιήζεθαλ κέξε ηεο εξγαζίαο θάζε νκάδαο , θαζψο 

θαη θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, νξηζκνί θ.α. Ζ επηινγή ησλ κεξψλ πνπ ζα θνιινχζαλ επηιέρζεθαλ απφ 

ηελ ίδηα ηελ νκάδα. 

Βήκα 5
ν
 : Ο θάζε καζεηήο πεξηέγξαςε μερσξηζηά ζε 5 γξακκέο , ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ έλαλ πξνο 

έλαλ. Μαδέςακε ηηο εξγαζίεο ρσξίο λα ηηο δηαβάζνπλ .Έπεηηα ζπκπιήξσζαλ ην παξαθάησ 

θπιιάδην (Δηθφλα 2) 

 

 
Δηθφλα 2 
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Βήκα 6
ν
 : Παίμακε ην παηρλίδη <<νη κνπζηθέο θαξέθιεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο>>. 

Βάιακε ηα παηδηά λα θαζίζνπλ ζε νκάδεο πνπ ζέινπλ, έπεηηα νξίδνπκε ηηο νκάδεο ζε Α,Β θηι. 

Σνπνζεηήζακε 3 θαξέθιεο ρσξίο παηδηά ζην θέληξν. Με ηηο εληνιέο ηεο παηδαγσγνχ θαη ηεο 

κνπζηθνχ (πρ φζνη έρνπλ θαζηαλά καιιηά ζηελ Α νκάδα, φζνη έρνπλ πξάζηλε κπινχδα ζηελ Β θαη 

φζνη έρνπλ άζπξεο θάιηζεο ζηελ Γ νκάδα ) φζε ψξα αθνπγφηαλε κνπζηθή έπξεπε λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζσζηή νκάδα. ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία .Δάλ θάπνην παηδί δελ ηαίξηαδε κε ηελ νκάδα ζα έπξεπε λα θαζίζεη ζηηο άδεηεο 

θαξέθιεο ηνπ θχθινπ θαη ηνπ θάλνπκε εξσηήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζε δχν 

νκάδεο δηαιέγνπλ απηήλ ηελ νκάδα πνπ ζέινπλ. Σν παηρλίδη παίρζεθε ηφζεο θνξέο φζεο 

ρξεηαδφηαλ ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα πεξάζνπλ φια ηα παηδηά απφ ηηο 3 θαξέθιεο πνπ δελ 

ηαηξηάδαλε κε θακία νκάδα. (Δηθφλα 3) 

 

 
Δηθφλα 3 

 

Οη εξσηήζεηο πνπ γηλφηαλ ζηα 3 παηδηά πνπ έκελαλ ήηαλ πάληα νη ίδηεο θαη ήηαλ νη εμήο: 

Πσο αηζζάλεζαη πνπ δελ αλήθεηο ζε θακία νκάδα; 

Πηζηεχεηο πσο έρεηο αιιάμεη ραξαθηήξα επεηδή δελ θνξάο κπινπηδίλ, δελ θνξάο θάηη θφθθηλν θαη 

δελ έρεηο μαλζά καιιηά; 

Θα ζνπ άξεζε λα ζε απνκνλψλνπλ επεηδή δηαθέξεηο; 

Δάλ ηψξα ζνπ δηλφηαλ ε επθαηξία , ηη ζα έθαλεο γηα λα αιιάμεηο απηφ πνπ ζνπ ζπκβαίλεη;  

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γξάθνληαλ ζηνλ πίλαθα απφ ηνλ «γξακκαηέα» ηεο θάζε νκάδαο αιιά 

θξαηνχζακε θαη πξαθηηθά. (Δηθφλα 4) 

 

 
Δηθφλα 4 

 

Έπεηηα πδεηήζακε κε ηα παηδηά γηα ην παηρλίδη θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα: 

Δίκαζηε φινη δηαθνξεηηθνί, αιιά ίζνη. Σν ζπκπέξαζκα απηφ θαζψο θαη επφκελα ζπκπεξάζκαηα 

ηα γξάθακε ζε ραξηφλη θαη ηα θνιινχζακε ζηνλ ηνίρν. 

Βήκα 7
ν
 : Καηαγξάςακε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πνπ καο ιέλε νη άιινη λα θάλνπκε δελ ζπκθσλεί 

κε απηφ πνπ ζέινπκε εκείο πξαγκαηηθά. 

Αθνχ θαηαγξάςαλε ηα παηδηά ηηο εκπεηξίεο ηνπο έγηλε ζπδήηεζε θαη θαηαγξάςακε ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα ζε ραξηφληα: 

Πξέπεη λα έρνπκε ην ζάξξνο ηεο γλψκεο καο θαη ηεο άπνςήο καο κε επηρεηξήκαηα. 
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Πξέπεη λα ιέκε ΟΥΗ φηαλ ρξεηάδεηαη, αιιά ζα πξέπεη λα ζεβφκαζηε θαη ην φρη ησλ άιισλ 

Δάλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ζπκκαζεηή κνπ είλαη «δπλαηφηεξα» απφ ηα δηθά κνπ, αθφκα θη αλ 

δηαθσλψ αθνινπζψ ηελ νκάδα. 

Μπνξψ λα κελ ζπκκεηέρσ ζε έλα νκαδηθφ παηρλίδη πνπ δελ κνπ αξέζεη, αιιά ζα πξέπεη λα 

δέρνκαη ην φηη θαη θάπνηνο άιινο δελ ζπκκεηέρεη ζε έλα παηρλίδη πνπ αξέζεη ζε εκέλα. 

Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκθσλνχκε ζε φια γηα λα είκαζηε θίινη. Οη δηαθσλίεο κεηαμχ καο 

είλαη θάηη ην θπζηνινγηθφ. 

Γελ ηηκσξψ απηφλ πνπ δηαθσλεί καδί κνπ θαη αληηζηέθνκαη φηαλ κε ηηκσξνχλ πνπ δηαθψλεζα. 

ηελ νκάδα, δελ έρσ ηελ απαίηεζε λα γίλεηαη πάληα απηφ πνπ ζέισ εγψ. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία.  

Βήκα 8 : Γφζεθε ζηα παηδηά ρξφλνο ελφο δηδαθηηθνχ δίσξνπ ψζηε λα γξάςνπλ 2 γξάκκαηα πξνο 

ζπκκαζεηέο ηνπο κε ζέκα :  

Γξάθσ έλα γξάκκα ζην παηδί πνπ δελ ζπκπαζψ, εμεγψληαο ηη είλαη απηφ πνπ κε θάλεη λα κελ ηνλ 

ζπκπαζψ. Σνπ εμεγψ ηη ζα ήζεια λα αιιάμεη. 

Γξάθσ έλα γξάκκα ζην παηδί πνπ ληψζσ πσο δελ κε ζπκπαζεί θαη κε ελνριεί, ηνπ εμεγψ ηη κε 

ελνριεί ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηνπ γξάθσ ηη ζα ήζεια λα αιιάμεη.  

Βήκα 9
ν
: Παίξλνληαο ηα γξάκκαηα ησλ παηδηψλ , νη δχν παηδαγσγνί, αιιάμακε ηελ δνκή , ηα 

νλφκαηα θαζψο θαη ην θχιν ηνπ παηδηνχ πνπ πεξηγξάθνληαλ πξνζζέζακε θάπνηα επηπιένλ 

ζηνηρεία ψζηε λα κελ είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν,  αθήλνληαο φκσο ηελ ίδηα ηδέα. Γηαβάζακε ηα 

γξάκκαηα αλψλπκα θαη ζπκθσλήζακε λα κελ απνθαιχςνπλ εάλ θαηαιάβνπλ πσο είλαη ην δηθφ 

ηνπο θαη πξνηείλακε ιχζεηο. Οξίδνληαο ζηνλ πίλαθα ην ζέκα: «πρ. Γελ ζε ζπκπαζψ γηαηί δελ 

παίδεηο θαιφ κπάζθεη». Οη ιχζεηο γξάθηεθαλ ζην πίλαθα θαη ζπδεηήζεθαλ κε ηα παηδηά εάλ ν 

ιφγνο είλαη ζνβαξφο γηα λα κελ θάλνπλ παξέα απηφ ην παηδί. 

Βήκα 10
ν
 : Γψζακε δηάθνξεο θσηνγξαθίεο (Δηθφλεο 5–11) πνπ απεηθνλίδνπλ παηδηά κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα, θπιή, εζληθφηεηα, ζσκαηηθή δηάπιαζε θ.α. ζέζακε γξακκέλα πάλσ ζηηο 

εηθφλεο θάπνηα εξσηήκαηα θαη ζπδεηήζακε γη απηέο.  

     
      Δηθφλα 5                          Δηθφλα 6                       Δηθφλα 7 

 

       
               Δηθφλα 8                                      Δηθφλα 9                                    Δηθφλα 10 
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           Δηθφλα 11 
Αληίζηνηρα αθνχζακε ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ γξαθηεί κε ζέκα ην bullying , είδακε ζρεηηθά 

βηληεάθηα ζην ytube θαη ηξαγνπδήζακε ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηα παηδηά φπσο: 

Σα κηθξά παηδηά (ηίρνη-Μνπζηθή: Αξιέηα), Κάπνηε ζα‘ ξζνπλ (ηίρνη: Λ. Παπαδφπνπινο, 

Μνπζηθή: Μ. Θενδσξάθεο, Μηθξφ παηδί ζαλ ήκνπλα (ηίρνη: Αξγ.Βεξγφπνπινο, Μνπζηθή: Λ. 

Κφθθνηνο), Σνλ εαπηφ ηνπ παηδί (ηίρνη: Παξ. Καξαζνχινο Μνπζηθή: Μ. Φξαγθνχιεο), Σν 

φλεηξν δελ έρεη ειηθία (ηίρνη: Υ.Παπαδφπνπινο Μνπζηθή: Β. Βέηηαο) 

Βήκα 11: πδεηψ θαη αλαθαιχπησ, εξγάδνκαη θαη απνδεηθλχσ. 

Σα παηδηά έγηλαλ εξεπλεηέο.  ιε ηελ επφκελε εβδνκάδα ζα πξνζπαζήζσ λα βνεζήζσ 

θάπνην κηθξφηεξν παηδί πνπ πηζαλφλ λα καιψλεη ζηελ απιή. Θα πξνζπαζήζσ λα βξσ 

ιχζε κηιψληαο θαη κε ην ζχηε θαη κε ην ζχκα. Θα θαηαγξάςσ ην πεξηζηαηηθφ θαη ζα 

γξάςσ ηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλα.  

Βήκα 12: Γηαβάζακε ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη ζχκθσλα κε ηα θαηαγεγξακκέλα 

πεξηζηαηηθά πξνηάζεθαλ θαη άιιεο ιχζεηο. Γεκηνπξγήζακε ηακπέιεο  κε κελχκαηα θαηά 

ηνπ bullying θαη δσγξαθίζακε έλαλ ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ.(Δηθφλα 12-17) 

             

 
        Δηθφλα 12                                                      Δηθφλα 13                                 Δηθφλα 14 

 

 
                     Δηθφλα 15                               Δηθφλα 16                       Δηθφλα 17 

 

Βήκα 13: Έρνληαο ην πιηθφ απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα θηηάμακε δηάθνξα ζελάξηα θαη 

παίμακε κηθξά ζθεηο , απηνζρεδηάδνληαο κέζα ζηελ ηάμε. Κάζε νκάδα έπξεπε λα 

αζρνιεζεί κε βάζε κία απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη δχν παηδαγσγνί 

θαη λα ηελ εληάμεη ζην ζθεηο πνπ δεκηνχξγεζε.(Δηθφλεο 18-21) 
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      Δηθφλα 18                                                             Δηθφλα 19 

 

    
                  

           Δηθφλα 20                                                                      Δηθφλα 21 

 

Βήκα 14: Δίδακε ην βίληεν ηα 10 ζνθά ιφγηα ηνπ Ατλζηάηλ (Δηθφλα 22) 

( https://www.youtube.com/watch?v=N0fSoYb5DWw )  θαη ζπδεηήζακε γη απηά  

 

 
Δηθφλα 22 

 

    Έπεηηα θαηαγξάςακε ζε ραξηφληα ηα κελχκαηα πνπ απνθαζίζακε πσο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κελχκαηα: 

Γελ θάλσ πνηέ ζηνπο άιινπο φηη δελ ζα άξεδε λα κνπ θάλνπλ 

Γελ αζθψ βία θαη δελ δέρνκαη ηελ βία 

Γελ κέλσ παξαηεξεηήο αιιά ζπκκεηέρσ ελεξγά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο 

Γελ ππάξρεη δηθαηνινγία γηα ηελ βία  

Βήκα 14: Αλαηξνθνδφηεζε – πκπεξάζκαηα : 

Γεκηνπξγήζακε ζηίρνπο θαη κνπζηθή πνπ  γηα ην κπνχιηγθ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N0fSoYb5DWw
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Σίηινο: Ο θίινο κνπ

Έρσ έλα θίιν , θίιν θαληαζηηθφ 

Πνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιέσ θαη ηα 

ιχλεη ζην ιεπηφ. 

Σνπ κηιάσ γηα απηά πνπ έρσ θάλεη θαη 

πνιχ έρσ κεηαληψζεη  

Μνπ πξνηείλεη λα βξσ ην ζχκα ηελ 

ζπγρψξεζε λα δψζεη. 

Γελ ππάξρεη δηθαηνινγία φηαλ ππάξρεη ε 

ιέμε βία 

Μνπ αξέζεη φηαλ ην δσ ; Να ην θάλσ θαη 

εγψ. 

Έρσ έλα θίιν , θίιν θαληαζηηθφ 

Πνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιέσ θαη ηα ιχλεη 

ζην ιεπηφ. 

Έρσ έλα θίιν , θίιν θαληαζηηθφ 

Πνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιέσ θαη ηα 

ιχλεη ζην ιεπηφ. 

κσο κεηά απφ ιίγν βιέπσ ην ζχηε πνπ 

θνβάκαη 

θαη απηφο ηφηε κνπ πξνηείλεη λα ηνπ πσ 

πφζν ιππάκαη. 

Να κελ θνβάκαη λα κηιήζσ , λα ιπζεί ην 

πξφβιεκά κνπ 

Έρσ έλα θίιν , θίιν θαληαζηηθφ 

Πνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιέσ θαη ηα 

ιχλεη ζην ιεπηφ. 

Κάπνηε πνπ είδα θάπνηνλ λα ρηππάεη 

έλαλ θίιν 

Μνπ ζπλέζηεζε λα πάξσ ζέζε 

Καη λα κελ ην αγλνήζσ. 

Έρσ έλα θίιν , θίιν θαληαζηηθφ 

Πνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιέσ θαη ηα 

ιχλεη ζην ιεπηφ. 

Απηφο ν θίινο κνπ ππάξρεη θαη ηνλ ιέλε 

ινγηθή 

Καη κε απηφλ ζέισ γηα πάληα λα 

πνξεχνκαη ζηε δσή. 

 

 

Σίηινο: Ο άλζξσπνο 

Πξνάζπηδα ηα ζέισ κνπ,  

ηα έηζη ηα εγψ κνπ. 

Γελ έβιεπα ην θίιν κνπ  

πνπ ήηαλ ζην πιεπξφ κνπ. 

Μνπ θψλαδε πσο είκαη εδψ,  

κα εγψ δελ απαληνχζα,  

εηνχηε καο ηε δηαθνξά  

ζε εκθάληζε κεηξνχζα. 

Άλζξσπνο ζα πεη λα ζέβνκαη ηνπο 

άιινπο, λα βιέπσ λα κηιψ, κε ηελ 

θαξδηά. 

Άλζξσπνο ζα πεη λα θξίλσ, λα αγαπάσ 

κε παξνλνκαζηή ηελ αλζξσπηά. 
Μα φηαλ ήξζε ε ζηηγκή  

ζπγθξφηεκα λα θηηάμσ,  

κηα καγηθή θσλή  

κε έθαλε λ‘ αιιάμσ.  

Άθνπγα, κα δελ έβιεπα  

ηνλ άγγειν πνπ ηξαγνπδά  

θαη ηφηε αλαθάιπςα  

ηη είλαη ε αλζξσπηά. 
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    Οινθιεξψλνληαο θάλακε κηα γξήγνξε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ φια ηα 

βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε θαη εθθξάζακε ηηο ζθέςεηο πνπ καο δεκηνπξγήζαλε , ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο αιιά θαη ην πφζν καο έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο. Έπεηηα δψζακε 

ζηα παηδηά 3 ζέκαηα φπνπ ζα έπξεπε λα γξάςνπλ πσο ζα αληηδξνχζαλ πξηλ θαη κεηά ην 

πξφγξακκα . 1. Ήξζε έλαο θαηλνχξηνο καζεηήο ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη. 2. Ήξζε ζην 

ζρνιείν έλαο καζεηήο πνιχ ρνλδξφο. 3. Ήξζε ζην ζρνιείν έλαο καζεηήο πνπ έρεη άιιε 

ζξεζθεία. 

Πξνηάζεθαλ ζηα παηδηά ηα ινγνηερληθά βηβιία «΄Οιηβεξ Σνπίζη» θαη « νη πεξηπέηεηεο ηνπ 

Σφκαο Μπξάνπλ» 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο/ηξηεο  δήισζαλ πσο ήηαλ ζε ζέζε: 

Να γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκφ , ηηο αηηίεο αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

Να γλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζχηε , ζχκαηνο  , παξαηεξεηή έρνληαο <<πεξάζεη>> 

θαη απφ ηηο 3 ζέζεηο 

Να δξνπλ γηα ηελ κείσζε ηεο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Να έρνπλ εληζρχζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

Να εθαξκφδνπλ  κέηξα θαη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζε επίπεδν 

αηνκηθφ-ηάμεο-ζρνιείνπ. 

Να κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ,  λα αλαγλσξίδνπλ, λα επηιέγνπλ, λα ζπιιέγνπλ, λα 

νξγαλψλνπλ δεδνκέλα κέζα απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο 

Να αμηνπνηνχλ ηνπο παξαγισζζηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη παξφκνηεο ή δηαθνξεηηθέο ή αληίζεηεο απφ εθείλεο πνπ κεηαδίδεη ην γισζζηθφ 

θαλάιη. 

Να αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία αλαδεηψληαο επηπιένλ πιεξνθνξίεο . 

Να ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή έξγσλ απφ ηα παηδηά. 

Να ζπλεξγάδνληαη θαηά νκάδεο, κέζα ζε  θαιχηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα  θηιίαο, 

ζεβαζκνχ, εκπηζηνζχλεο ζπλεηδεηνπνηψληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηφζν ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο φζν θαη ηα ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά κε ηξφπν νπζηαζηηθφ αιιά θαη 

δηαζθεδαζηηθφ 

Να αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δφκεζε κηαο γισζζηθήο 

ιεηηνπξγίαο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ θαη επηθνηλσληαθφ πιαίζην ( παξνπζίαζε, 

δηάινγνο, ζπδήηεζε, επηρεηξήκαηα, δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ). 

Να ζρνιηάδνπλ ηε ζεκεηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ ζηα πνιπηξνπηθά 

θείκελα 

Να εθηηκνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο ζηε δσή καο θαη λα 

απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε ζε ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Να πξνηείλνπλ ηξφπνπο επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζπιινγηθή ιήςε 

απνθάζεσλ.  

Να εθθξάδνληαη κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ. (νκαδνζπλεξγαηηθή)  

 

Δπίινγνο 

 

     Καζψο ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη δηεηζδχζεη γηα ηα θαιά ζηα εθπαηδεπηήξηα ηνπ 

ηφπνπ καο.( Εαξίληαο, Α. 2008), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά , ε πεξηγξαθή θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζα απφ δηαζεκαηηθέο δξάζεηο απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαζψο ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο  ζεζκφο, θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

ρψξνο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα 

Γάθλε ΗΗ ηα παηδηά-ζηφρνο δελ θαηαγγέιινπλ ην γεγνλφο φηη εθθνβίδνληαη, γηα ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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Ννκίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπάληα παξεκβαίλνπλ, είηε δηφηη δελ γλσξίδνπλ πψο λα 

ρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε, είηε γηαηί δελ ζέινπλ λα παξέκβνπλ.  

Μεηαμχ ησλ καζεηψλ επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη δελ είλαη επηηξεπηφ λα θαηαγγέιινπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.  

πρλά θνβνχληαη φηη αλ ην θαηαγγείινπλ, νη δξάζηεο ζα ηνπο εθδηθεζνχλ.  

Βξίζθνληαη ζε απειπηζία θαη δελ πηζηεχνπλ πηα φηη θάπνηνο κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα ελζαξξχλνπλ ην δηάινγν κε 

ηνπο καζεηέο θαη λα πξνάγνπλ δηαδηθαζίεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ λα ελδπλακψλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ πνηνηηθή ζρέζε καζεηή–εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Αλαθνξέο 
 

Γαξδέιε, Κ., Παπαδεκεηξίνπ, Μ. & Νηαξαδήκα, Α. (2007). Ζ βία ζηα 

ζρνιεία κεγαιψλεη. www.e-tipos.gr 

Εαξίληαο, Α. (2008). Πεξί…εθπαηδεχζεσο ν ιφγνο- Δθπαηδεπηηθή δξάζε ε 

απάληεζε ζηνλ εθθνβηζκφ. www.ekpaideusi.blogspot.comantimetwpish.mht 

Θεξηαλφο, Κ. (2008). Ζ παζνινγία ηνπ ζρνιείνπ. 

www.alfavita.gr/.../art8621a.php  

πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ 

http://www.antibullyingnetwork.gr/App_Upload/pages/OmadikiVia.PDF  

Δπξσπατθφ πξφγξακκα Γάθλε ΗΗ .«Ζ ΔΚΦΟΒΗΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ». Δγρεηξίδην γηα εθπαηδεπηηθνχο . 

http://www.moec.gov.cy/edu_psychology/pdf/dafni_teachers.pdf  

  

http://www.e-tipos.gr/
http://www.alfavita.gr/.../art8621a.php
http://www.antibullyingnetwork.gr/App_Upload/pages/OmadikiVia.PDF
http://www.moec.gov.cy/edu_psychology/pdf/dafni_teachers.pdf


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              437 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

πλεξγαηηθή κάζεζε κε Γηα-ειηθηαθή θαη Αιιεινδηδαθηηθή 

θαζνδήγεζε, κε αθνξκή ηελ Αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν: κηα κειέηε 

πεξίπησζεο 
 

Κακπαθάθε Δπαγγειία 

Εκπαιδευτικϐσ Πληροφορικόσ, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αθαναςύου,  
ekampakaki@sch.gr 

Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα περιγρϊφει την εφαρμογό τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ με δια-
ηλικιακό και αλληλοδιδακτικό καθοδόγηςη ςτο πλαύςιο δρϊςησ για την Αςφϊλεια 
ςτο Διαδύκτυο, που εφαρμϐςτηκε μεταξϑ μαθητών τησ Α΄ Λυκεύου και τησ Α΄ 
Γυμναςύου. Περιγρϊφεται το θεωρητικϐ πλαύςιο τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και τησ 
δια-ηλικιακόσ και αλληλοδιδακτικόσ καθοδόγηςησ, καθώσ και το πλαύςιο εφαρμογόσ 
τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ. Αναλϑεται η μϋθοδοσ που εφαρμϐςτηκε, το δεύγμα τησ 
ϋρευνασ και το εργαλεύο που χρηςιμοποιόθηκε για την αξιολϐγηςη του εγχειρόματοσ 
απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ που εύχαν τον ρϐλο του καθοδηγητό. Σϋλοσ, 
μελετώνται τα αποτελϋςματα τησ προςϋγγιςησ, ϐπωσ προϋκυψαν απϐ την 
αυτοαξιολϐγηςη των μαθητών, διατυπώνονται ςυμπερϊςματα απϐ τη μελϋτη 
περύπτωςησ και προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ςυνεργατικό μϊθηςη, δια-ηλικιακό - αλληλοδιδακτικό καθοδόγηςη,  

Δηζαγσγή 

το παρελθϐν η ςυνεργατικό μϊθηςη όταν ςχεδϐν ϊγνωςτη καθώσ ςτην πρωτοβϊθμια, 
δευτεροβϊθμια και τριτοβϊθμια εκπαύδευςη κυριαρχοϑςε η ανταγωνιςτικό και 
ατομικιςτικό προςϋγγιςη ςτη μϊθηςη. όμερα η εκπαιδευτικό πρακτικό και ςκϋψη ϋχουν 
αλλϊξει και η ςυνεργατικό μϊθηςη εύναι ϐχι μϐνο αποδεκτό αλλϊ ςυχνϊ προτιμϊται ςτη 
διδακτικό διαδικαςύα ςε ϐλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ και ςε κϊθε μαθηςιακϐ 
αντικεύμενο (Johnson & Johnson, 2008). 

Η αλληλοδιδακτικό καθοδόγηςη αναφϋρεται ςτην απϐκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων 
μϋςα απϐ την ενεργό βοόθεια και υποςτόριξη μεταξϑ ύςων ό ςυνεργατών. Περιλαμβϊνει 
ϊτομα απϐ παρϐμοιεσ ομϊδεσ, που δεν εύναι επαγγελματύεσ εκπαιδευτικού, οι οπούοι βοηθοϑν 
ο ϋνασ τον ϊλλο να μϊθουν και παρϊλληλα μαθαύνουν και οι ύδιοι (Topping, 2005). Ο ϐροσ 
δια-ηλικιακό (cross-age) καθοδόγηςη, ειδικϐτερα, αναφϋρεται ςτην κατϊςταςη ςτην οπούα 
μεγαλϑτεροι μαθητϋσ διδϊςκουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο ςε νεϐτερουσ μαθητϋσ 
(Campbell & Gross, 1999). 

Η παροϑςα μελϋτη περύπτωςησ αφορϊ τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη μύασ δύωρησ 
δρϊςησ με βιωματικϋσ ομαδοςυνεργατικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςτο πλαύςιο τησ ημϋρασ 
Αςφαλοϑσ Διαδικτϑου απϐ τουσ μαθητϋσ τησ Α΄ Λυκεύου που λειτοϑργηςαν ωσ καθοδηγητϋσ 
μαθητών τησ Α΄ Γυμναςύου και την αξιολϐγηςη τησ εμπειρύασ αυτόσ απϐ τουσ ύδιουσ. Οι 
μαθητϋσ αξιοπούηςαν υλικϐ που τουσ παρεύχε το Ελληνικϐ Κϋντρο Αςφαλοϑσ Διαδικτϑου, 
ϐπωσ βύντεο, μελϋτεσ περύπτωςησ και δραςτηριϐτητεσ, που εφϊρμοςαν ςε μικρϋσ ομϊδεσ, 
που αποτελοϑνταν τϐςο απϐ μαθητϋσ Λυκεύου ϐςο και απϐ μαθητϋσ Γυμναςύου. Κατϊ την 
εκπϐνηςη κϊθε δραςτηριϐτητασ οι μαθητϋσ ςυζητοϑςαν ςτισ ομϊδεσ τουσ και μετϋφεραν τα 
ςυμπερϊςματϊ τουσ ςτην ολομϋλεια. Μαθητϋσ του Λυκεύου ανϋλαβαν να ςυντονύςουν τη 
διοργϊνωςη και να καθοδηγόςουν τουσ μαθητϋσ του Γυμναςύου, ςτην προςπϊθειϊ τουσ να 
δημιουργόςουν τισ κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ.  

mailto:ekampakaki@sch.gr
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Οι δεκατϋςςερισ μαθητϋσ που ςυμμετεύχαν ςτη δρϊςη, ωσ καθοδηγητϋσ, αξιολϐγηςαν την 
εμπειρύα ςυμμετοχόσ τουσ ςτη διαδικαςύα. Ϊγινε προςπϊθεια να διαπιςτωθεύ πώσ βύωςαν 
τον ρϐλο και την προςωπικό τουσ ςυμβολό ςτη διαδικαςύα και να αξιολογόςουν την ιδϋα να 
ςυνεργαςτοϑν με μαθητϋσ απϐ διαφορετικϋσ τϊξεισ και ηλικύεσ, με κοινϐ ςτϐχο να 
ενημερωθοϑν πϊνω ςε θϋματα αςφϊλειασ ςτο διαδύκτυο, που τϐςο οι νεϐτεροι ϐςο και οι 
μεγαλϑτεροι μαθητϋσ, ϋχουν ανϊγκη. Οι μαθητϋσ πρϋπει να μποροϑν να κατευθϑνουν και να 
αξιολογοϑν τϐςο την προςωπικϋσ ϐςο και τισ ςυνεργατικϋσ διαδικαςύεσ και τα 
αποτελϋςματϊ τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ εμπλοκόσ τουσ ςτη μϊθηςη. Για να ςυμβεύ αυτϐ 
χρειϊζονται ϋναν τρϐπο να αποτιμόςουν ϐχι μϐνο το παραγϐμενο υλικϐ αλλϊ και τισ 
διαδικαςύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχαν, ϐπωσ το να αποφανθοϑν αν οι αλληλεπιδρϊςεισ όταν 
εποικοδομητικϋσ. Η ανατροφοδϐτηςη προκϑπτει απϐ την αξιολϐγηςη τησ δικόσ τουσ 
ςυμμετοχόσ αλλϊ και των ϊλλων και μπορεύ να οδηγόςει ςε αναπροςαρμογό τησ 
ςυμπεριφορϊσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυμμετοχόσ ςτην ομϊδα (Gress et. al, 2010). 

τϐχοσ τησ εργαςύασ εύναι να παρουςιϊςει τα βαςικϊ ςημεύα τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ 
καθώσ και τα αποτελϋςματα τησ αυτοαξιολϐγηςησ που ϋκαναν οι μαθητϋσ-καθοδηγητϋσ, 
ώςτε να διαπιςτωθεύ, αν ικανοπούηςε τισ προςδοκύεσ τουσ, μϋςα απϐ το πρύςμα τησ 
ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και τησ δια-ηλικιακόσ και αλληλοδιδακτικόσ καθοδόγηςησ. 

πλεξγαηηθή κάζεζε 

Η ςυνεργατικό προςϋγγιςη ςτη μϊθηςη ςυμβϊλλει ςτη γενικϐτερη ανϊπτυξη των 
μαθητών, αφοϑ ενεργοποιεύ τα μαθηςιακϊ κύνητρα, προωθεύ την κριτικό και δημιουργικό 
ςκϋψη τουσ, αναπτϑςςει τισ ικανϐτητϋσ και ςτϊςεισ επικοινωνύασ, ςυνεργαςύασ και 
δημοκρατικόσ ςυμπεριφορϊσ, μαθαύνει τουσ μαθητϋσ πώσ να μαθαύνουν και αυξϊνει το 
επύπεδο ικανοπούηςησ των μαθητών απϐ τη ςχολικό εργαςύα (Ματςαγγοϑρασ, 2011). 

τισ μεθϐδουσ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ, οι μαθητϋσ δουλεϑουν μαζύ ςε μικρϋσ ομϊδεσ για 
να βοηθοϑν ο ϋνασ τον ϊλλον να μαθαύνουν. Τπϊρχουν πολλϋσ διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ  
ςυνεργατικόσ μϊθηςησ. Οι μαθητϋσ διδϊςκονται ςυγκεκριμϋνεσ δεξιϐτητεσ που τουσ 
βοηθοϑν να δουλεϑουν μαζύ, ϐπωσ η ενεργητικό ακρϐαςη και η ςυνεργαςύα (Slavin, 2005). Η 
ςυνεργατικό μϊθηςη αποτελεύται απϐ πϋντε βαςικϊ ςτοιχεύα: τη θετικό αλληλεξϊρτηςη, την 
ατομικό ευθϑνη, την επικοινωνύα μεταξϑ των μαθητών, την κατϊλληλη χρόςη ςυνεργατικών 
δεξιοτότων και τη χρόςη κοινωνικών δεξιοτότων (Κογκοϑλησ, 2000). 

Η ςυνεργατικό μϊθηςη ςχεδιϊςτηκε και εφαρμϐςτηκε με ςτϐχο να αναπτυχθοϑν 
κοινωνικϋσ ςτρατηγικϋσ και αποδεκτϋσ κοινωνικϋσ ςτϊςεισ ςτουσ μαθητϋσ και να 
βελτιωθοϑν οι κοινωνικϋσ ςχϋςεισ ςτο εςωτερικϐ και μεταξϑ των ομϊδων. Τπϊρχει ϐμωσ και 
μια μεγϊλη μερύδα μοντϋλων ςυνεργατικόσ μϊθηςησ με ςτϐχο τη γνωςτικό ανϊπτυξη. 
Πολλϋσ φορϋσ η ςυνεργατικό μϊθηςη κατευθϑνεται και ςτην κοινωνικό και ςτη γνωςτικό 
ανϊπτυξη των ατϐμων. Δεν εύναι μια τεχνικό για χϊρη τησ τεχνικόσ αλλϊ χρειϊζεται και ϋνα 
περιεχϐμενο ώςτε να εύναι χρόςιμη, εφαρμϐζεται δηλαδό ςτο πλαύςιο ςυγκεκριμϋνου 
μαθηςιακοϑ αντικειμϋνου (Terwel, 2003). 

Η κοινωνικό αλληλεπύδραςη ςε γενικϋσ γραμμϋσ εύναι ταυτϐχρονα μια αποτελεςματικό 
μϋθοδοσ και ϋνασ υψηλϐσ ςτϐχοσ ςτο περιβϊλλον τησ τϊξησ. Οι κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ 
επιτρϋπουν ςτο ϊτομο να ςυμμετϋχει ςε μαθηςιακϋσ δραςτηριϐτητεσ ςε μικρϋσ ομϊδεσ και 
να ωφελεύται απϐ τισ ευκαιρύεσ να μαθαύνει απϐ τουσ ομϐτιμουσ. Βϋβαια για να επιτευχθεύ ο 
ςτϐχοσ αυτϐσ, οι μαθητϋσ και οι εκπαιδευτικού χρειϊζονται ϋνα μαθηςιακϐ περιβϊλλον που 
προωθεύ τη μϊθηςη μϋςα απϐ διαδικαςύεσ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ (Huber & Huber, 
2008). 

Οι ερευνητϋσ που εξϋταςαν τα αποτελϋςματα τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ, αναφϋρουν: τη 
βελτύωςη ςτισ ικανϐτητεσ επύλυςησ προβλημϊτων, πιο θετικϋσ ςτϊςεισ απϋναντι ςτο 
ςχολεύο, καλϑτερη αυτοεκτύμηςη, αυξημϋνη επιθυμύα ανϊληψησ νϋων και δϑςκολων 
εργαςιών, περιςςϐτερη αύςθηςη του ανόκειν, περιςςϐτερη εκτύμηςη πολιτιςμικών 
διαφορών, υποςτόριξη των αρχών δημοκρατικόσ ςυμπεριφορϊσ, μεύωςη τησ κακόσ 
ςυμπεριφορϊσ και καλϑτερεσ ςχϋςεισ με τουσ ςυμμαθητϋσ. Επύςησ αναφϋρεται η ωριμϐτητα 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              439 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ωσ αποτϋλεςμα τησ ομαδικόσ εργαςύασ, λϐγω τησ ενθϊρρυνςησ των μελών τησ ομϊδασ, τησ 
ενςυναύςθηςησ, τησ διαπραγμϊτευςησ ςυγκροϑςεων και τησ αλληλοβοόθειασ των 
ςυμμαθητών (Strom, et. al, 1999). 

Γηα-ειηθηαθή, αιιεινδηδαθηηθή θαζνδήγεζε 

Η αλληλοδιδακτικό καθοδόγηςη εύναι μια μορφό ςυνεργατικόσ μϊθηςησ (Kalkowski, 
1995). την πιο γενικό τησ μορφό, η αλληλοδιδακτικό καθοδόγηςη εύναι οποιοδόποτε 
ςϑςτημα αξιοποιεύ τη δυνατϐτητα διδαςκαλύασ και μϊθηςησ μεταξϑ των μαθητών 
(Campbell & Gross, 1999) και διακρύνεται ςε προγρϊμματα που περιλαμβϊνουν μαθητϋσ 
ύδιασ ό διαφορετικόσ ηλικύασ (Kalkowski, 1995). την τελευταύα περύπτωςη μιλϊμε για 
προγρϊμματα δια-ηλικιακόσ καθοδόγηςησ. Η καθοδόγηςη (tutoring) αφορϊ τη μϊθηςη ςε 
μικρϋσ ομϊδεσ, που περιλαμβϊνει ςε κϊποιο βαθμϐ την αλληλεπύδραςη μεταξϑ μαθητών και 
εκπαιδευτικοϑ. Εκτϐσ απϐ τα οφϋλη για τουσ καθοδηγοϑμενουσ και οι καθοδηγητϋσ 
μποροϑν να ωφεληθοϑν απϐ τη διαδικαςύα, γιατύ το πρϐγραμμα τουσ βοηθϊ να εξετϊζουν 
και να εφαρμϐζουν ιδϋεσ και δεξιϐτητεσ, να βελτιώνουν τη ςκϋψη τουσ, να αναπτϑςςουν και 
να βελτιώνουν δεξιϐτητεσ επικοινωνύασ και να αποκτοϑν επύγνωςη των προςωπικών 
δυνϊμεων και αδυναμιών τουσ. Γνωρύζοντασ ϐτι ςυνειςφϋρουν ςτη μϊθηςη και ανϊπτυξη 
δεξιοτότων ϊλλων ατϐμων εύναι μια δυνατό εμπειρύα, που ςυχνϊ καταλόγει ςτην ανϊπτυξη 
τησ αυτοεκτύμηςόσ τουσ, καθώσ ςυχνϊ βλϋπουν τουσ καθοδηγοϑμενοϑσ τουσ να 
βελτιώνονται. Ϊνασ ςαφόσ ςτϐχοσ πολλών δια-ηλικιακών προγραμμϊτων καθοδόγηςησ 
εύναι να παρϋχουν ςτουσ καθοδηγητϋσ την ευκαιρύα να βιώνουν την επιτυχύα και να 
αναπτϑςςουν τη δικό τουσ αυτοεκτύμηςη και την αύςθηςη ϐτι αξύζουν (Campbell & Gross, 
1999). 

Σα προγρϊμματα αυτϊ αποτελοϑν απϊντηςη ςτην ιςχυρό απαύτηςη των μαθητών να 
ϋχουν κϊποιον που, ακϐμη και για ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα, θα τουσ παρϋχει υποςτόριξη 
και προςοχό. υνόθωσ η ηλικιακό απϐκλιςη εύναι δϑο ό τρύα χρϐνια. Σϋτοιου εύδουσ 
ςτρατηγικϋσ εύχαν θετικό επύδραςη ςε πτυχϋσ τησ ςχολικόσ ζωόσ με τρϐπουσ που θα 
μποροϑςαν να ενιςχϑςουν τα κύνητρα των μαθητών να μαθαύνουν (Morrison, et. al, 2000). 

υνόθωσ εφαρμϐζεται ςε μαθητϋσ του ύδιου ςχολεύου, αλλϊ δεν λεύπουν και οι 
περιπτώςεισ εφαρμογόσ μεταξϑ μαθητών διαφορετικών ςχολεύων. κοπϐσ τουσ επύςησ εύναι 
να υποςτηρύξουν την απϐκτηςη γνώςεων αλλϊ και να βοηθόςουν ςτη μετϊβαςη απϐ ϋνα 
ςτϊδιο μϊθηςησ ςε ϋνα ϊλλο (Batty et. al, 1999). 

Επιπλϋον οφϋλη τησ δια-ηλικιακόσ και τησ αλληλοδιδακτικόσ καθοδόγηςησ που ϋχουν 
επιςημανθεύ εύναι η απϐκτηςη ακαδημαώκόσ γνώςησ, η ανϊπτυξη κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ 
και πειθαρχύασ τησ τϊξησ και η ενύςχυςη των ςχϋςεων μεταξϑ των μαθητών. Αξύζει να 
αναφϋρουμε πωσ τα οφϋλη αφοροϑν και τουσ καθοδηγητϋσ και τουσ καθοδηγοϑμενουσ. 
Παρϊ τα οφϋλη ϐμωσ φαύνεται ϐτι οι μϋθοδοι αυτϋσ δεν ϋχουν ακϐμη ιδιαύτερα ευρεύα χρόςη. 
Ϊνασ λϐγοσ εύναι η παραδοςιακό αντύληψη για την απϐκτηςη γνώςησ με μετϊδοςό τησ απϐ 
τον ενόλικα προσ το παιδύ (Kalkowski, 1995). 

Ψςτϐςο τον τελευταύο καιρϐ φαύνεται πωσ κϊτι αλλϊζει και η ειςαγωγό κϊποιων 
καινοτομιών δύνει τη δυνατϐτητα να εφαρμϐζονται ομαδοςυνεργατικϋσ μϋθοδοι ςτα 
ςχολεύα. Η επιλογό ομαδοςυνεργατικόσ ϋμπνευςησ μοντϋλων υπογραμμύζει την αξύα τησ 
αλληλεξϊρτηςησ και τησ αλληλεπύδραςησ ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ, ωσ παραγϐντων 
οικοδϐμηςησ και κατϊκτηςησ τησ γνώςησ, τησ κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ και των 
δεξιοτότων και εύναι αναγνώριςη τησ ϋνταξησ ωσ προϒπϐθεςησ για μια εκπαύδευςη που θα 
διαςφαλύζει ευκαιρύεσ και δυνατϐτητεσ για μϊθηςη ςε ϐλα τα παιδιϊ (Νικολϊου, 2005). 

Μέζνδνο 

Οι μαθητϋσ τησ Α΄ τϊξησ Γενικοϑ Λυκεύου ςε ςυνεργαςύα με την εκπαιδευτικϐ 
Πληροφορικόσ του ςχολεύου διοργϊνωςαν δρϊςεισ για την Αςφϊλεια ςτο Διαδύκτυο. το 
πλαύςιο αυτϐ, πραγματοπούηςαν εκδόλωςη για την ημϋρα Αςφαλοϑσ Διαδικτϑου, ωσ 
Πρεςβευτϋσ τησ ημϋρασ αυτόσ, με την υποςτόριξη του Ελληνικοϑ Κϋντρου Αςφαλοϑσ 
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Διαδικτϑου. Με ςϑνθημα «ήλοι μαζύ για ϋνα καλϑτερο διαδύκτυο» οι μαθητϋσ ςχεδύαςαν την 
εκδόλωςη και ενεπλϊκηςαν ενεργϊ ςε βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ με ςτϐχο να 
ευαιςθητοποιόςουν τουσ μαθητϋσ τησ Α΄ τϊξησ Γυμναςύου, γειτονικοϑ ςχολεύου ςε θϋματα 
αςφαλοϑσ διαδικτϑου. Φρηςιμοπούηςαν τισ προτεινϐμενεσ απϐ το Ελληνικϐ Κϋντρο 
Αςφαλοϑσ Διαδικτϑου, δραςτηριϐτητεσ και επϋλεξαν κϊποιεσ απϐ αυτϋσ, προκειμϋνου ωσ 
καθοδηγητϋσ να τισ εφαρμϐςουν με τα παιδιϊ τησ Α΄ Γυμναςύου. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, 
δημιοϑργηςαν ομϊδεσ, που αποτελοϑνταν απϐ μαθητϋσ και των δϑο τϊξεων, ςτισ οπούεσ 
αφοϑ γνωρύςτηκαν μεταξϑ τουσ, υλοπούηςαν τισ δραςτηριϐτητεσ. 

 Μεταξϑ των δραςτηριοτότων όταν η προβολό ενϐσ βύντεο και ςυζότηςη καθώσ και μύα 

δραςτηριϐτητα με ςτϐχο να επιςημϊνει πωσ τα παιδιϊ μποροϑν να νιώςουν διαφορετικϊ ςε 
μια δεδομϋνη κατϊςταςη και να υπογραμμύςει τη ςημαςύα του ςεβαςμοϑ των 
ςυναιςθημϊτων των ϊλλων αλλϊ και τησ ανοχόσ απϋναντι ςε ϐςουσ ϋχουν διαφορετικό 
ϊποψη απϐ τισ δικό μασ. Μύα ακϐμη δραςτηριϐτητα όταν η χρόςη καρτών περιπτώςεων που 
ςτϐχοσ τησ όταν να αναδεύξει διαφορετικϋσ περιπτώςεισ με τισ οπούεσ τα παιδιϊ ϋρχονται 
καθημερινϊ ςε επαφό κατϊ την πλοόγηςη τουσ ςτο Διαδύκτυο, τισ οπούεσ, ϐμωσ, πολλϋσ 
φορϋσ δε γνωρύζουν πώσ να χειριςτοϑν ό να αντιμετωπύςουν. Μύα ακϐμη δραςτηριϐτητα 
όταν η μελϋτη των προςωπικών δεδομϋνων υπϐ το πρύςμα τησ δημοςύευςόσ τουσ ςτο 
διαδύκτυο και η ςυζότηςη των απϐψεων των μαθητών για τη ςπουδαιϐτητϊ τουσ. τον 
πυρόνα κϊθε δραςτηριϐτητασ όταν να προωθηθεύ ο διϊλογοσ μεταξϑ των παιδιών, αλλϊ και 
μεταξϑ παιδιών και τησ εκπαιδευτικοϑ, για τουσ πιθανοϑσ τρϐπουσ αντιμετώπιςησ 
διαφορετικών καταςτϊςεων που μποροϑν να ςυμβοϑν διαδικτυακϊ και να ενδυναμώςει την 
κριτικό ικανϐτητα των μαθητών. 

Βαςιςμϋνοι ςτη θεωρητικό και ςτην εμπειρικό ανϊλυςη των ςυνθηκών κϊτω απϐ τισ 
οπούεσ αναπτϑςςεται η ςυνεργαςύα ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα και ςυγκεκριμϋνα μϋςα απϐ 
τη δια-ηλικιακό και αλληλοδιδακτικό καθοδόγηςη επιχειρόςαμε να την εξετϊςουμε ςτο 
πλαύςιο τησ εφαρμογόσ των δρϊςεων αυτών. Για τον ςκοπϐ αυτϐ ζητόςαμε απϐ τουσ ύδιουσ 
τουσ μαθητϋσ, που ανϋλαβαν ρϐλο καθοδηγητό, να αξιολογόςουν τη διαδικαςύα, μετϊ το 
πϋρασ τησ. 

Ϊνασ αξιϐπιςτοσ τρϐποσ να καθοριςτεύ αν επιθυμητϊ αποτελϋςματα ϋχουν επιτευχθεύ ςε 
ςυνεργατικϋσ μεθϐδουσ, εύναι να ζητόςουμε την ϊποψη των μαθητών. Εύναι η καλϑτερη 
πηγό πληροφϐρηςησ για την εμπειρύα που ϋχουν ζόςει. Οι μαθητϋσ βλϋπουν τι ςυμβαύνει 
κατϊ την αλληλεπύδραςη των μελών τησ ομϊδασ, γνωρύζουν πώσ επηρεϊζεται η ςκϋψη τουσ 
και μποροϑν να αξιολογόςουν τισ δικϋσ τουσ προςπϊθειεσ ώςτε να ενιςχϑςουν την εργαςύα 
τησ ομϊδασ. Επιπλϋον, με αυτϐν τον τρϐπο ικανοποιεύται η ανϊγκη τουσ να γνωρύζουν ϐτι οι 
εκπαιδευτικού τουσ εμπιςτεϑονται ςτην αξιολϐγηςη τησ δικόσ τουσ μϊθηςησ (Strom κ.ϊ., 
1999). 

Η μελϋτη περύπτωςησ επιλϋχθηκε ωσ η καταλληλϐτερη μϋθοδοσ διερεϑνηςησ καθώσ 
επιτρϋπει την ςε βϊθοσ μελϋτη του φαινομϋνου ςτο φυςικϐ του περιβϊλλον απϐ την 
προοπτικό γωνύα των ςυμμετεχϐντων (Cohen et. al, 2007). 

Γείγκα 

Οι δεκατϋςςερισ μαθητϋσ που ςυμμετεύχαν ςτισ δρϊςεισ, αποτϋλεςαν το δεύγμα τησ 
μελϋτησ περύπτωςησ. ήλοι όταν μαθητϋσ τησ Α΄ τϊξησ Γενικοϑ Λυκεύου το ςχολικϐ ϋτοσ 
2014-15.  

Δξγαιείν 

Οι  μαθητϋσ απϊντηςαν ςε ερωτηματολϐγιο 15 ερωτόςεων ςε 5-βϊθμια κλύμακα Likert 
(1: καθϐλου, 2: λύγο, 3: μϋτρια, 4: πολϑ, 5: απϐλυτα) και ςε 9 ερωτόςεισ ανοικτόσ απϊντηςησ. 
Σο ερωτηματολϐγιο αξιολϐγηςησ-αυτοαξιολϐγηςησ που δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ 
καταςκευϊςτηκε ειδικϊ για τη ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα και παρεύχε ποςοτικϊ και ποιοτικϊ 
δεδομϋνα.  Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι μαθητϋσ αξιολϐγηςαν την εμπειρύα ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ 
δρϊςεισ ωσ καθοδηγητϋσ, απϐ τισ ακϐλουθεσ ςκοπιϋσ: 
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 Προςωπικό ςυμβολό ςτην οργϊνωςη και υλοπούηςη τησ δρϊςησ 
 Εκτύμηςη των αποτελεςμϊτων τησ ςυνεργαςύασ μαθητών διαφορετικών τϊξεων-
ηλικιών 
 Εντυπώςεισ απϐ τη ςυμμετοχό 
 Ρϐλοσ του/τησ εκπαιδευτικοϑ 
 Γενικό αποτύμηςη τησ διαδικαςύασ 

Απνηειέζκαηα 

Απϐ την αυτοαξιολϐγηςη των μαθητών-καθοδηγητών προϋκυψαν ενδιαφϋροντα 
ςυμπερϊςματα. Πιο ςυγκεκριμϋνα ςτην ερώτηςη «Πιςτεϑω ϐτι η ιδϋα να ςυνεργαςτοϑν 
μαθητϋσ απϐ διαφορετικϋσ τϊξεισ και ηλικύεσ επϋτρεψε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να μοιραςτοϑν 
τισ ιδϋεσ τουσ και να εκφραςτοϑν», ϋντεκα απϐ τουσ δεκατϋςςερισ μαθητϋσ απϊντηςαν πολϑ 
και απϐλυτα, ϐπωσ φαύνεται ςτο χόμα 1, ϐπωσ και ϐτι όταν καλϊ οργανωμϋνη. 

 

 χόμα 1. Επϋτρεψε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να μοιραςτοϑν τισ ιδϋεσ τουσ και να 
εκφραςτοϑν; 

την ερώτηςη «Βελτύωςε τισ γνώςεισ των ςυμμετεχϐντων πϊνω ςτο αντικεύμενο», δϋκα 
απϐ τα δεκατϋςςερα παιδιϊ απϊντηςαν πολϑ και απϐλυτα. Δώδεκα παιδιϊ απϊντηςαν πωσ 
τουσ ϊρεςε που ςυμμετεύχαν και πωσ θα όθελαν να επαναληφθεύ ςτον βαθμϐ πολϑ και 
απϐλυτα. Ϊντεκα παιδιϊ απϊντηςαν πωσ ενύςχυςε τη διϊθεςό τουσ για ςυνεργαςύα, ϐπωσ 
φαύνεται ςτο χόμα 2, δεκατρύα παιδιϊ πωσ εύχαν την κατϊλληλη υποςτόριξη-καθοδόγηςη 
απϐ τον/την εκπαιδευτικϐ κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ των δραςτηριοτότων και δϋκα 
μαθητϋσ πωσ ςε γενικϋσ γραμμϋσ νιώθουν ικανοποιημϋνοι απϐ την εμπειρύα ςυμμετοχόσ μου 
ςτη δρϊςη, ϐπωσ φαύνεται ςτο χόμα 3, ςτον βαθμϐ πολϑ και απϐλυτα. 

  

χόμα 2. Η ςυμμετοχό μου ενύςχυςε τη διϊθεςό μου για ςυνεργαςύα 

1  καθϐλου 

2  λύγο 

3  μϋτρια 

4  πολϑ 

5  απϐλυτα 

 

1  καθϐλου 

2  λύγο 

3  μϋτρια 

4  πολϑ 

5  απϐλυτα 
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χόμα 3. ε γενικϋσ γραμμϋσ νιώθω ικανοποιημϋνοσ/η απϐ την εμπειρύα ςυμμετοχόσ 
μου ςτη δρϊςη;  

Απϐ τισ απαντόςεισ των μαθητών ςτισ ανοιχτϋσ ερωτόςεισ προϋκυψαν διαφορετικϋσ 
απϐψεισ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτισ δρϊςεισ, οι περιςςϐτερεσ ϐμωσ εύχαν κοινό 
ςυνιςταμϋνη τη ςυνεργαςύα και τη ενεργϐ ςυμμετοχό ωσ ςημαντικϐτερα ςτοιχεύα τησ 
διαδικαςύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα ςτην ερώτηςη «τι μου ϊρεςε περιςςϐτερο» οι μαθητϋσ 
απϊντηςαν: 

«Μου ϊρεςε η επικοινωνύα που εύχαμε με τα ϊλλα παιδιϊ και η ϐρεξη τουσ για μϊθηςη». 
«Μου ϊρεςε περιςςϐτερο ϐτι τα παιδιϊ όταν δραςτόρια και πιςτεϑω πωσ ςύγουρα 

καταλϊβανε πολλϊ πρϊγματα και απϋκτηςαν γνώςεισ» 
«Αυτϐ που μου ϊρεςε περιςςϐτερο όταν η ςτιγμό που καθοδηγοϑςα τα παιδιϊ για το 

ποιϐ όταν το επϐμενο βόμα και τουσ πληροφοροϑςα για το τύ ϋπρεπε να κϊνουν». 
«Αυτϐ που μου ϊρεςε περιςςϐτερο όταν ϐτι ενεργοϑςαμε ομαδικϊ». 
την ερώτηςη «Ωλλαξε η οπτικό μου για το μϊθημα και το ςχολεύο μϋςα απϐ τη 

διαδικαςύα αυτό; Αν ναι, πώσ;», οι διαφορετικϋσ απαντόςεισ που ϋδωςαν οι μαθητϋσ όταν: 
«Λύγο» 
«Η οπτικό μου για το μϊθημα και το ςχολεύο δεν ϊλλαξε ςε μεγϊλο βαθμϐ» 
«Ωλλαξε ςε αρκετϐ βαθμϐ και πιςτεϑω πωσ και ςτα υπϐλοιπα μαθόματα πρϋπει να 

γύνονται αντύςτοιχα πολλϋσ δραςτηριϐτητεσ ςαν αυτό». 
«ήχι δεν ϊλλαξε η οπτικό μου για το μϊθημα και το ςχολεύο απϐ τη διαδικαςύα αυτό». 
«Ναι. Θεωρώ πωσ εύδα μια ϊλλη πλευρϊ του μαθόματοσ. τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη 

ϐλοι εύχαν ενεργό ςυμμετοχό ςτην προςπϊθεια που καταβλόθηκε απϐ ϐλουσ για την ομαλό 
επύτευξη τησ δρϊςησ». 

 «Ναι γιατύ ςτην αρχό νϐμιζα ϐτι θα όταν ςαν παιχνύδι αλλϊ μετϊ εύχε πολϑ ενδιαφϋρον 
γιατύ κϊναμε πολλϊ πρϊγματα» 

«ήχι, αλλϊ δεν ϊλλαξε και αρνητικϊ» 
 «Ναι, καθώσ ϋγινε πιο ομαδικό» 
την ερώτηςη «ε ποια ςημεύα ϋνιωςα ϐτι δυςκολεϑομαι κατϊ τη διϊρκεια των 

δραςτηριοτότων και γιατύ;», οι μαθητϋσ απϊντηςαν: 
«Με την επικοινωνύα με τα ϊλλα παιδιϊ ςτην αρχό» 
«Δεν δυςκολεϑτηκα ιδιαύτερα» 
«ήταν χρειαζϐταν να εξηγόςουμε τισ απαντόςεισ» 
«τα περιςςϐτερα». 
«Πουθενϊ». 
«Δεν ϋνιωςα ϐτι δυςκολεϑομαι ςε κϊτι, ύςωσ ςτο ϐτι εύχα απϋναντι μου παιδιϊ που δεν 

γνώριζα». 
«Δεν ϋνιωςα ϐτι δυςκολεϑομαι κϊπου, καθώσ βοηθοϑςε ο ϋνασ τον ϊλλο». 
την ερώτηςη «ε ποια ςημεύα ϋνιωςα ϐτι τα πϊω καλϊ;» οι μαθητϋσ απϊντηςαν 
«χεδϐν ςε ϐλα» 
«ήταν μιλοϑςα ςτα παιδιϊ και με ϐλη την διαδικαςύα τα γνώριςα καλϑτερα και ϋνιωςα 

πιο οικεύα μαζύ τουσ». 

 

1  καθϐλου 

2  λύγο 

3  μϋτρια 

4  πολϑ 

5  απϐλυτα 
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«Ϊνιωςα ϐτι τα πϊω καλϊ τη ςτιγμό που καθοδηγοϑςα τα παιδιϊ για το τύ θα ϋπρεπε να 
κϊνουν αμϋςωσ μετϊ απϐ μύα δραςτηριϐτητα». 

«τη ςυνεργαςύα»  
«Δεν μπορώ να πω ϐτι τα πόγα καλϊ, διϐτι δεν ςυμμετεύχα ενεργϊ» 
Σϋλοσ οι μαθητϋσ ςτην ερώτηςη «Πώσ αξιολογώ τη ςυνολικό μου εμπειρύα απϐ τη 

ςυγκεκριμϋνη δρϊςη;», ϋδωςαν τισ εξόσ απαντόςεισ: 
«αρκετϊ καλό γιατύ αϑξηςε τισ γνώςεισ μου» 
«100¿» 
«Πολϑ καλό» 
«ημαντικό». 
«Ϋταν απϐλυτα θετικό». 
«Δεν μπορώ να πω ϐτι βοόθηςα πολϑ ενώ μου ϊρεςε αυτό η δραςτηριϐτητα». 
«Αν ϋβαζα βαθμϐ απϐ το 1 μϋχρι το 10 θα ϋβαζα 10» 
«Η ςυνολικό μου εμπειρύα όταν καλό και μϋςα απϐ αυτό την ςυγκεκριμϋνη δρϊςη». 
«Μϋτρια» 
«Ϋταν μια πολϑ καλό εμπειρύα μϊθαμε εκτϐσ απϐ τα παιδιϊ και εμεύσ για την αςφϊλεια 

ςτο Internet» 
«Η γενικϐτερη εικϐνα μου εύναι πολϑ θετικό και θα μου ϊρεςε να το ξανακϊνουμε». 
«Αρκετϊ καλό και πιςτεϑω πωσ βοόθηςα τα μικρϐτερα παιδιϊ να εξοικειωθοϑν με το 

διαδύκτυο και να τουσ δώςω την ευκαιρύα να το αντιμετωπύζουν ςαν ϋνα χρόςιμο 
αντικεύμενο». 

ήπωσ προκϑπτει λοιπϐν απϐ τισ απαντόςεισ των μαθητών-καθοδηγητών ςτισ ερωτόςεισ 
τησ αυτοαξιολϐγηςησ, ςτο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ τουσ οι μαθητϋσ πιςτεϑουν πωσ η 
ςυγκεκριμϋνη δρϊςη επϋτρεψε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να μοιραςτοϑν τισ ιδϋεσ τουσ και να 
εκφραςτοϑν, πωσ η ςυμμετοχό τουσ ενύςχυςε τη διϊθεςό τουσ για ςυνεργαςύα και ςε 
γενικϋσ γραμμϋσ νιώθουν ικανοποιημϋνοι απϐ την εμπειρύα ςυμμετοχόσ τουσ ςτη δρϊςη. 
Τπόρξαν φυςικϊ και μαθητϋσ που δεν ϋνιωςαν να ϋχουν ςυμμετϊςχει ενεργϊ, αλλϊ δεν 
υπόρξαν ιδιαύτερεσ δυςκολύεσ.  

πκπεξάζκαηα 

Η παροϑςα εργαςύα επιχεύρηςε να περιγρϊφει την εφαρμογό τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ 
και τησ δια-ηλικιακόσ και αλληλοδιδακτικόσ καθοδόγηςησ ςτο πλαύςιο δρϊςησ για την 
Αςφϊλεια ςτο Διαδύκτυο, που εφαρμϐςτηκε μεταξϑ μαθητών τησ Α΄ Λυκεύου και τησ Α΄ 
Γυμναςύου. Αφοϑ περιγρϊψαμε το θεωρητικϐ πλαύςιο τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και τησ 
δια-ηλικιακόσ και αλληλοδιδακτικόσ καθοδόγηςησ, καθώσ και το πλαύςιο εφαρμογόσ τησ 
ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ, αξιοποιόςαμε τα αποτελϋςματα απϐ την αυτοαξιολϐγηςη των 
μαθητών-καθοδηγητών, προκειμϋνου να καταλόξουμε ςε ςυμπερϊςματα για τη 
ςυγκεκριμϋνη μελϋτη περύπτωςησ. ήπωσ προκϑπτει λοιπϐν απϐ τα ποςοτικϊ και ποιοτικϊ 
δεδομϋνα τησ ϋρευνϊσ μασ οι μαθητϋσ ςτο μεγαλϑτερο ποςοςτϐ τουσ πιςτεϑουν πωσ η 
ςυγκεκριμϋνη δρϊςη επϋτρεψε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να μοιραςτοϑν τισ ιδϋεσ τουσ και να 
εκφραςτοϑν, πωσ η ςυμμετοχό τουσ ενύςχυςε τη διϊθεςό τουσ για ςυνεργαςύα και ςε 
γενικϋσ γραμμϋσ νιώθουν ικανοποιημϋνοι απϐ την εμπειρύα ςυμμετοχόσ τουσ ςτη δρϊςη. Σα 
αποτελϋςματα αυτϊ φαύνεται να ςυμφωνοϑν με αντύςτοιχεσ ϋρευνεσ (Campbell & Gross, 
1999; Kalkowski, 1995). 

Σα ευρόματα τησ ςυγκεκριμϋνησ εργαςύασ ελπύζουμε να αποδειχθοϑν χρόςιμα ςτο πεδύο 
τησ ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και τησ δια-ηλικιακόσ και αλληλοδιδακτικόσ καθοδόγηςησ. 
Καθώσ αποτελεύ ϐμωσ, μια μελϋτη περύπτωςησ που εξϋταςε ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο 
εφαρμογόσ, θεωρεύται απαραύτητη η περαιτϋρω διερεϑνηςη, προκειμϋνου να εμπλουτύςουμε 
την κατανϐηςό μασ για τισ ςυνθόκεσ εκεύνεσ που προϊγουν τη ςυνεργαςύα και τη μϊθηςη 
και για τουσ τρϐπουσ που μπορεύ αυτϐ να επιτυγχϊνεται. 
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Πεξίιεςε 

Με την παροϑςα εργαςύα, ϋγινε προςπϊθεια να διαπιςτωθεύ εϊν παρϊγεται 
κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ ςτο πλαύςιο τησ μη τυπικόσ εκπαύδευςησ, καθώσ και ςε ποια 
ϋκταςη ςτισ υπϐ μελϋτη ομϊδεσ εκπαιδευομϋνων, μϋςω τησ καινοτϐμου μεθϐδου 
διδαςκαλύασ «Μεταςχηματύζουςα Μϊθηςη μϋςω τησ Αιςθητικόσ Εμπειρύασ». Αρχικϊ 
επιμορφώθηκαν δϑο πιςτοποιημϋνοι εκπαιδευτϋσ ενηλύκων ςτη μϋθοδο του Κϐκκου 
(2011α) και κατϐπιν ϋγινε εφαρμογό τησ ςε δϑο τμόματα ςτο ΔΕ (χολεύο 
Δεϑτερησ Ευκαιρύασ) Πϊτρασ. Σο πρώτο αφοροϑςε ςε τμόμα Β’ Γυμναςύου και το 
δεϑτερο αφοροϑςε ςε τμόμα Α΄ Γυμναςύου του ΔΕ. Οι διδαςκαλύεσ ϋγιναν απϐ τουσ 
δϑο προαναφερϐμενουσ εκπαιδευτϋσ. Η διερεϑνηςη αφοροϑςε ςτην παραγωγό 
κριτικοϑ ςτοχαςμοϑ απϐ τουσ εκπαιδευϐμενουσ. Ο ςκοπϐσ όταν η διαπύςτωςη ό ϐχι, 
κϊποιασ μεταςχηματιςτικόσ διεργαςύασ κατϊ Mezirow (2007), ςε ςχϋςη με τισ 
παραδοχϋσ που ενδεχομϋνωσ υπϊρχουν ςτο πιο πϊνω δεύγμα των εκπαιδευομϋνων. 
Η χρόςη τησ μεθοδολογύασ τησ Μεταςχηματύζουςασ Μϊθηςησ (ΜΜ) μϋςω τησ 
Αιςθητικόσ Εμπειρύασ του Κϐκκου (2011α) αποτϋλεςε το εργαλεύο διερεϑνηςησ τησ 
μελϋτησ αυτόσ. Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ καταδεικνϑουν ϐτι η μϋθοδοσ αυτό ωσ 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα ϋγινε αποδεκτό απϐ το ςϑνολο των εκπαιδευομϋνων. 
Δυςκολύα υπόρξε ςτη γραπτό ϋκφραςη των απϐψεων των εκπαιδευομϋνων. 
Επιπρϐςθετα, φαύνεται ϐτι η ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ διδαςκαλύασ μπορεύ να 

βοηθόςει ςτην επύτευξη τησ μϊθηςησ και ςτο δϋςιμο τησ ομϊδασ, ενώ το 76¿ των 
εκπαιδευομϋνων δόλωςε ϐτι παρατόρηςε αλλαγϋσ ςτισ απϐψεισ του. 

 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Κριτικό ςκϋψη, Μεταςχηματύζουςα Μϊθηςη μϋςω τησ Αιςθητικόσ 
Εμπειρύασ, παραδοχϋσ 

Δηζαγσγή 

την παροϑςα εργαςύα ϋγινε διερεϑνηςη ςχετικϊ με την παραγωγό κριτικοϑ ςτοχαςμοϑ 
μϋςω τησ μεθϐδου «Μεταςχηματύζουςα μϊθηςη μϋςω τησ Αιςθητικόσ Εμπειρύασ» του Α. 
Κϐκκου (2011α). Καταρχόν, ϋγινε επιμϐρφωςη δϑο εκπαιδευτών με ςκοπϐ τη μετϋπειτα 
παρουςύαςη τησ καινοτϐμου μεθϐδου διδαςκαλύασ του Α. Κϐκκου (2011α) ςε δϑο τμόματα 
των ΔΕ Πϊτρασ. Πρϐκειται για δϑο τμόματα ςτα οπούα οι εκπαιδευτϋσ διδϊςκουν και 
ςυνεπώσ υπϊρχει ςυνεργαςύα τϐςο μεταξϑ του εκπαιδευτό και των εκπαιδευομϋνων αλλϊ 
και μεταξϑ τουσ. Απϐ το υλικϐ που ςυγκεντρώθηκε (ςημειώςεισ εκπαιδευομϋνων, κλεύδα 
παρατόρηςησ, ςυζότηςη με τουσ εκπαιδευτϋσ), ϋγινε διερεϑνηςη ςχετικϊ με το εϊν 
αναπτϑχθηκε κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ μϋςω τησ μεθϐδου του Α. Κϐκκου (2011α). Παρϐμοια 
ϋρευνα ϋχει γύνει και ςε δϑο τμόματα τυπικόσ εκπαύδευςησ, ϋνα τμόμα Β’ Λυκεύου ΕΠΑΛ και 
ϋνα τμόμα Γ’ Γυμναςύου, ςτα οπούα το 75¿ των μαθητών ϋθεςαν ςε αμφιςβότηςη 
προςωπικϋσ τουσ απϐψεισ, ςχετικϊ με παραδοχϋσ που εύχαν. (Γιωτϐπουλοσ, 2014β). Η 
διαφοροπούηςη με αυτό την εργαςύα ϋχει να κϊνει με την ηλικύα των ςυμμετεχϐντων, καθώσ 

mailto:ggiotop@gmail.com
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ςτα ΔΕ φοιτοϑν ενόλικεσ οι οπούοι μποροϑν να ςκεφτοϑν κριτικϊ απϋναντι ςε θϋματα που 
τουσ απαςχολοϑν. Επιλϋχθηκε ωσ ερευνητικό μϋθοδοσ, η ποιοτικό και ειδικϐτερα η ϋρευνα 
δρϊςησ. Η βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη ςχετικϊ με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα τησ παροϑςασ 
εργαςύασ εύναι ελλιπόσ. «Σα ερευνητικϊ αποτελϋςματα μποροϑν να ςυγκριθοϑν με όδη 
υλοποιημϋνεσ ϋρευνεσ των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ε.Α.Π (Ελληνικοϑ Ανοικτοϑ 
Πανεπιςτημύου), ϐπωσ: αρρό Δ., Καραουλϊνη Α., Λαζαρύδου Ε., αρρό Μ. και Υρειδερύκο, Κ., 
ςτισ οπούεσ επιςημαύνεται η προςφορϊ τησ παρατόρηςησ τησ τϋχνησ ςτην ϐξυνςη του 
ςτοχαςμοϑ των εκπαιδευομϋνων. Όλεσ οι ϋρευνεσ ϋχουν πραγματοποιηθεύ με τη χρόςη του 
ερευνητικοϑ πρϐτζεκτ Visual Thinking (VT) και του μοντϋλου του Perkins» (Γιωτϐπουλοσ, 
2014α). 

Η παρουςύα εργαςύα ϋχει ωσ ςκοπϐ τη διερεϑνηςη, ϐςον αφορϊ την ανϊπτυξη κριτικόσ 
ςκϋψησ, ςτο θϋμα του ρατςιςμοϑ. Ψσ μεθοδολογικϐ εργαλεύο για τουσ ςτϐχουσ, 
χρηςιμοποιόθηκε η κλεύδα παρατόρηςησ. Οι επιμϋρουσ ςτϐχοι χωρύζονται ςε τϋςςερισ 
ϊξονεσ: 
1. Αξιοπούηςη γνώςεων και εμπειριών τησ καθημερινόσ ζωόσ  
2. Ενεργητικό ςυμμετοχό ςτην διαδικαςύα τησ μϊθηςησ  
3. Παραγωγό κριτικόσ ςκϋψησ και ςτοχαςτικοϑ διαλϐγου ςτο 3ο ςτϊδιο. Παραγωγό κριτικοϑ 
ερωτόματοσ  
4. Παραγωγό κριτικόσ ςκϋψησ και ςτοχαςτικοϑ διαλϐγου μετϊ το 5ο ςτϊδιο. Αποτελϋςματα.  

τϐχοσ τησ χρόςησ τησ κλεύδασ παρατόρηςησ όταν να καταγραφοϑν οι αντιδρϊςεισ των 
εκπαιδευομϋνων ςυνολικϊ ςτην τρύωρη παρουςύαςη και ςτην ςυνϋχεια οι παρεμβϊςεισ κϊθε 
εκπαιδευϐμενου ανϊ ϊξονα. Καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια εφαρμογόσ τησ μεθϐδου του Κϐκκου οι 
παρεμβϊςεισ καταγρϊφονταν ανϊ πεντϊλεπτο.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα εμήο: 

a) Πνηεο είλαη νη επθνιίεο ή νη δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ; 

b) Πνηα είλαη ε αληαπφθξηζε ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ, φζνλ αθνξά ζην δέζηκν ηεο νκάδαο θαη ζηελ ίζε ζπκκεηνρή φισλ; 

c) Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, δηαθαίλεηαη θάπνηα αιιαγή ζηηο ζηάζεηο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ;  

Παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ «κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο»  

ήπωσ υποςτηρύζει ο Mezirow (2007), βαςικϐσ θεμελιωτόσ αυτόσ τησ θεωρύασ, ϐλοι οι 
ϊνθρωποι γεννιοϑνται και μεγαλώνουν μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ περιβϊλλοντα και 
ςε ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο. Κατϊ ςυνϋπεια, γύνονται αςυνεύδητα αποδϋκτεσ τησ 
εκϊςτοτε κουλτοϑρασ, φιλοςοφύασ και εν γϋνει ιδεολογύασ ςτην οπούα με τη γϋννηςό τουσ 
ϋχουν ενταχθεύ. Κατϊ την παιδικό τουσ ηλικύα, διαμορφώνονται ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα 
και τισ αντιλόψεισ τησ κοινωνύασ ςτην οπούα διαβιοϑν.  

 Η ενςτϊλαξη αυτών των πεποιθόςεων και κατανοόςεων απϐ τη γϋννηςό μασ, καθώσ και 
ϐλεσ οι απϐψεισ, τισ οπούεσ ϊκριτα ϋχουμε αποδεχτεύ απϐ πολϑ μικρό ηλικύα, o Mezirow τισ 
ονομϊζει παραδοχϋσ. Απϋναντι ςε αυτϋσ τισ παραδοχϋσ και ςτην αντιμετώπιςό τουσ, 
προτϊςςεται ο κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ. ϑμφωνα με τον Ματςαγγοϑρα (2007:77) «κριτικό 
ςκϋψη εύναι η νοητικϐ-ςυναιςθηματικό λειτουργύα που ενεργοποιεύ επιλεκτικϊ και 
ςυνδυαςτικϊ γνωςτικϋσ δεξιϐτητεσ, λογικοϑσ ςυλλογιςμοϑσ και μεταγνωςτικϋσ ςτρατηγικϋσ, 
με την βοόθεια των οπούων το ϊτομο επεξεργϊζεται τα δεδομϋνα με λογικϐ τρϐπο και 
αποςταςιοποιημϋνο απϐ τισ προςωπικϋσ του πεποιθόςεισ και προκαταλόψεισ, προκειμϋνου να 
δαμϊςει το πλόθοσ των ετερογενών ςτοιχεύων τουσ, ώςτε τελικϊ να καταλόξει ςε ϋγκυρα και 
λογικϊ ςυμπερϊςματα, διαπιςτώςεισ, κρύςεισ, πεποιθόςεισ και επιλογϋσ δρϊςησ». 

Μεγαλώνοντασ ϐμωσ και κατακτώντασ την ενηλικιϐτητα με τον ϋνα ό με τον ϊλλο τρϐπο, 
διαπιςτώνουν οι ϊνθρωποι ϐτι «οι ερμηνεύεσ και οι απϐψεισ που λειτουργοϑςαν θετικϊ για 
αυτοϑσ ςτην παιδικό τουσ ηλικύα ςυχνϊ δεν λειτουργοϑν με τον ύδιο τρϐπο.» (Mezirow, 
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2007:44). την ενηλικιϐτητα, οι αποφϊςεισ που λαμβϊνονται  απαιτοϑν και «κριτικϐ 
ςτοχαςμϐ ςχετικϊ με την εγκυρϐτητα των παραδοχών ό των επιχειρημϊτων ςτα οπούα αυτϋσ 
βαςύζονται». (Mezirow, 2007:47).  

Μϋςω του κριτικοϑ ςτοχαςμοϑ, μπορεύ κϊποιοσ να ςυνειδητοποιόςει τισ παραδοχϋσ τισ 
οπούεσ ϋχει και ϋτςι καταρχόν να καταλϊβει ποιεσ εύναι, «προκειμϋνου να παραγϊγει 
πεποιθόςεισ και απϐψεισ που θα αποδειχτοϑν περιςςϐτερο αληθινϋσ ό πιο ικανϋσ να 
δικαιολογόςουν την παρώθηςη ςε δρϊςη». (Mezirow, 2007:47). ϑμφωνα με τον Mezirow 
(2007:45), η μεταςχηματύζουςα μϊθηςη «αναφϋρεται ςτην επιςτημολογικό γνωςτικό 
διεργαςύα» κατϊ την οπούα δύνεται ϋνασ καθοριςτικϐσ τρϐποσ νοηματοδϐτηςησ: η απϐκτηςη 
απϐ κϊποιον τησ κριτικόσ ςυνειδητοπούηςησ των ςιωπηρών παραδοχών και προςδοκιών 
του ύδιου και των ϊλλων και η αξιολϐγηςη τησ ςχϋςησ που ϋχουν αυτϊ με τη διατϑπωςη μιασ 
ερμηνεύασ. (Mezirow, 2007:44). 

Μϋςω τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ ειςϊγεται η ϋννοια του αποπροςανατολιςτικοϑ 
διλόμματοσ κατϊ την οπούα υπϊρχει δυςλειτουργύα μεταξϑ μιασ κατϊςταςησ εύτε ατομικόσ, 
εύτε κοινωνικόσ και του τρϐπου «με τον οπούο κατανοοϑμε τον εαυτϐ μασ και τον κϐςμο τη 
ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό» (Mezirow, 2007:349).  

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο». Πξφθεηηαη γηα κεζνδνινγία πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Κφθθν (2008 · 2009α · 2009β · 2010 · 2011
α
 · 2011β · 2012) θαη 

παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην 8ν πλέδξην γηα ηε Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε ζηηο 

Βεξκνχδεο ην 2009. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ γίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ ‗Δθπαίδεπζε 

κέζα απφ ηηο ηέρλεο‘ (Κφθθνο, 2011α). χκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2011α:71-72), «ε αηζζεηηθή 

εκπεηξία – κε άιια ιφγηα ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο […]» κπνξεί λα εκπιέμεη ηνπο 

ελήιηθεο «ζε κηα δηεξγαζία θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ε νπνία ηνπο βνεζάεη λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

ρεηξαθεηεκέλνη απέλαληη ζηηο ηδενινγίεο πνπ πνιηνξθνχλ ηε ζθέςε ηνπο θαη απνβιέπνπλ λα 

εκπεδψζνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο ηελ θαζεζηεθπία ηάμε πξαγκάησλ, ε νπνία ζπλήζσο ιεηηνπξγεί 

ελαληίνλ ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο». Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο είλαη «κηα κέζνδνο παξαηήξεζεο ησλ ηερλψλ πνπ εληζρχεη ηελ απηνδπλακία ηεο ζθέςεο». 

(Κφθθνο, 2011α:72). Ζ κεζνδνινγία απηή έρεη εθαξκνζηεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη 

πξνγξάκκαηα, φπσο ε Ράηθνπ (2013), ArtiT (2012). Ο ζπγθξηηηθφο έιεγρνο ζα αθνξά ζε θάζε έλα 

απφ ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο, σο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο  φπσο: 

Κξηηηθφο ζηνραζκφο, πκκεηνρή ζην ζηνραζηηθφ δηάινγν, Υαξαθηεξηζηηθά ζηνραζηηθνχ 

δηαιφγνπ, Γηεξγαζία παξαηήξεζεο θαη Μεηαζρεκαηηζκφο αξρηθήο άπνςεο κέζσ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο.  

 

Θεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ηνπ Κόθθνπ  

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηνπ Κφθθνπ είλαη έμη ζπλνιηθά. Αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά 

ζην βηβιίν ηνπ Κφθθνπ, ‗Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηηο Σέρλεο‘. (2011α, 97-100)  
 

Πξώην ζηάδην: δηεξεύλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθό ζηνραζκό 

ε απηφ ην ζηάδην, γίλεηαη δηεξεχλεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηεο αλάγθεο λα εμεηαζηεί θξηηηθά 

θάπνηα λνεηηθή ζπλήζεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειαδή λα βξεζνχλ νη παξαδνρέο ηνπο γχξσ απφ 

έλα ζέκα. Σα βήκαηα είλαη ηα εμήο δχν: Α. ηελ αξρή ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, κπνξεί ν εθπαηδεπηήο λα δηαπηζηψζεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ φηη κηα 

λνεηηθή ηνπο ζπλήζεηα είλαη ζσζηή, ελψ απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δπζιεηηνπξγηθή γηα 

ηνπο ίδηνπο ή θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηφ ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Β. ηε ζπλέρεηα κε ζπληνληζηή 

ηνλ εθπαηδεπηή, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπδήηεζε κε ζθνπφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φηη αληηκεησπίδνπλ έλα απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα. Δάλ απηφ επηηεπρζεί ηφηε 

κπνξεί λα θινληζηεί ε βεβαηφηεηά ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνεηηθήο 

ζπλήζεηαο. Καηφπηλ ν εθπαηδεπηήο ηνπο ξσηάεη εάλ ζέινπλ λα εμεηαζηεί θξηηηθά ην ζέκα ζηηο 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              448 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

επφκελεο ζπλαληήζεηο ηνπο. Δάλ ε απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή, ηφηε κπνξεί λα μεθηλήζεη ε 

δηεξγαζία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ.  

 

Γεύηεξν ζηάδην: νη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 

ε απηφ ην ζηάδην θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν 

ζέκα ζε εξσηήζεηο πνπ ν ίδηνο ν εθπαηδεπηήο έρεη ζέζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη δπν 

ζηφρνη: αθελφο ζπγθεληξψλεηαη ην πιηθφ πξνο κειέηε πξνθεηκέλνπ λα δεη ν εθπαηδεπηήο 

ζηνρεπκέλα πνπ εκθαλίδνληαη παξαδνρέο, αθεηέξνπ δε, γηα λα γίλεη ζχγθξηζε ζην ηέινο ηεο 

παξνπζίαζεο ηεο κεζφδνπ γηα ην εάλ επηηεχρζεθαλ θάπνηεο αιιαγέο ζε απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Δπίζεο, ζπδεηνχληαη νη απφςεηο ζε νκάδεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ηεξάξρεζε ηνπο θαη λα πξνθχςεη έηζη κηα ηειηθή πξφηαζε, γηα ην πνηεο απφ απηέο ζα ηχρνπλ 

θξηηηθήο επεμεξγαζίαο.  

 

Σξίην ζηάδην: πξνζδηνξηζκόο ησλ απόςεσλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ 

ε απηφ ην ζηάδην θαη κε ηε βνήζεηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ζα 

πξνθχςνπλ ηα ππνζέκαηα θαη ηα θξηηηθά εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε, εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Καηφπηλ θξηηηθήο επεμεξγαζίαο, ζα κπνπλ ζε κηα ζεηξά ηεξάξρεζεο κε πξψην ην 

εξψηεκα πνπ ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

 

Σέηαξην ζηάδην: επηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

Δθφζνλ ην θξηηηθφ εξψηεκα έρεη επηιεγεί, ν εθπαηδεπηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο, βξίζθνπλ δηάθνξα απζεληηθά έξγα ηέρλεο, φπσο νξίδεη ε ζρνιή ηεο Φξαγθθνχξηεο, απφ 

φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο γηα παξαγσγή θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα πξνζερηεί ε ζπζρέηηζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ έξγνπ, κε ηελ 

δπζιεηηνπξγηθή άπνςε θαη ην θξηηηθφ εξψηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ.  

 

Πέκπην ζηάδην: θξηηηθόο ζηνραζκόο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

ε απηφ ην ζηάδην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηεξγαζία κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε 

έξγσλ ηέρλεο κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Perkins (1994) ή ηνπ Visual Thinking (VT) πνπ 

επηιέρζεθαλ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο άπνςεο πνπ απνθαζίζηεθε 

λα εμεηαζηεί πξψηε. Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην 5α: Με ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Perkins ή 

ηνπ VT, αληινχληαη αθνξκέο γηα λα αλαπηπρζεί ε θξηηηθή επεμεξγαζία δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο 

εμεηαδφκελεο άπνςεο. ην 5β: Γίλεηαη ζχλδεζε ηνπ θξηηηθνχ εξσηήκαηνο κε ηελ πξνεγνχκελε 

δηεξγαζία παξαηήξεζεο έηζη ψζηε απηφ λα απαληεζεί. Με ηνλ ίδην ηξφπν, γίλεηαη ε παξαηήξεζε 

θαη ησλ ππνινίπσλ επηιεγκέλσλ έξγσλ. θνπφο είλαη, κε θάζε έξγν, λα ππάξρεη θξηηηθφο 

ζηνραζκφο ζε θάζε δπζιεηηνπξγηθή άπνςε. Δπίζεο, νη εθπαηδεπφκελνη, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε 

νκάδεο γηα λα επεμεξγαζηνχλ ηα δηαθνξεηηθά κνληέια πνπ επέιεμαλ θαη θαηφπηλ λα ηα 

παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα.  

Έθην ζηάδην: επαλαμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ 

ην ηειεπηαίν ζηάδην, νη εθπαηδεπφκελνη γξάθνπλ κηα κηθξή εκπινπηηζκέλε πιένλ εξγαζία κε 

ην ίδην ζέκα πνπ ηέζεθε ζην 2
ν
 ζηάδην εθζέηνληαο ηηο ηειηθέο απφςεηο ηνπο. Έπεηηα, γίλεηαη 

ζχγθξηζε ησλ ηειηθψλ απφςεσλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ είραλ εθθξαζηεί ζην 2
ν
 ζηάδην.  

Δπόκελα ζηάδηα 

ηα επφκελα ζηάδηα γίλεηαη ε θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ησλ άιισλ απφςεσλ ηεο λνεηηθήο 

ζπλήζεηαο, γηα ηηο νπνίεο είρε απνθαζηζηεί λα εμεηαζηνχλ, φπσο γίλεηαη αλαθνξά ζην ηξίην 

ζηάδην. Μεηαμχ ησλ άιισλ, γίλεηαη αμηνπνίεζε θαη ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ 
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πεξηγξάθεθε ζην ηέηαξην θαη πέκπην ζηάδην. ην ηειεπηαίν ζηάδην, γίλεηαη ζχλζεζε φισλ ησλ 

ηδεψλ πνπ πξνέθπςαλ κε ζθνπφ λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο πνπ είραλ δηαηππσζεί ζην δεχηεξν 

ζηάδην. Σειεηψλνληαο, ν Κφθθνο (2011α:100) ππνγξακκίδεη φηη «πξννξηζκφο ηεο κεζφδνπ δελ είλαη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά, αιιά λα δηαπνηίδεη νιφθιεξε ηελ εθαξκνγή θαζελφο απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλδεφκελε κε ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξσλ 

απφςεσλ θαη λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ». 

Μέζνδνο  

Ζ παξνχζα έξεπλα εληάζζεηαη ζηελ έξεπλα-δξάζε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο 

θιείδαο παξαηήξεζεο (Faulkner θ.α., 1999:230-231 · Βάκβνπθαο, 2010:204) θαζψο θαη ηελ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Βάκβνπθαο, 2010:264-265) πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηληενζθφπεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηε κεηέπεηηα ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηέο.  

Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε ςτο ΔΕ Πϊτρασ ςε δϑο τμόματα, (Β’ και Α’ Γυμναςύου 
αντύςτοιχα) απϐ δϑο διαφορετικοϑσ εκπαιδευτϋσ. Η ταυτϐτητα τησ ϋρευνασ εύναι η εξόσ: 
1ο Σμόμα. ΔΕ Πϊτρασ. 

Πρϐκειται για το τμόμα τησ Β΄ Σϊξησ Γυμναςύου των ΔΕ. Αποτελεύται απϐ 12 ενόλικουσ 
εκπαιδευϐμενουσ. 
Ωνδρεσ: 2 
Γυναύκεσ: 10 
Ακαδημαώκϐ προφύλ εκπαιδευομϋνων: 

Πρϐκειται για ϋνα τμόμα 12 ενόλικων ατϐμων, διαφορετικών ηλικιών. Ϊχουν τελειώςει 
το δημοτικϐ και ϋρχονται ςτα ΔΕ προκειμϋνου να αποκτόςουν απολυτόριο γυμναςύου. 
2ο Σμόμα. ΔΕ Πϊτρασ. 

Πρϐκειται για το τμόμα τησ Α΄ Σϊξησ Γυμναςύου των ΔΕ. Αποτελεύται απϐ 13 ενόλικουσ 
εκπαιδευϐμενουσ. 
Ωνδρεσ: 5 
Γυναύκεσ: 8 
Ακαδημαώκϐ προφύλ εκπαιδευομϋνων: 

Πρϐκειται για ϋνα τμόμα 12 ενόλικων ατϐμων, διαφορετικών ηλικιών. Ϊχουν τελειώςει 
το δημοτικϐ και ϋρχονται ςτα ΔΕ προκειμϋνου να αποκτόςουν απολυτόριο γυμναςύου. 
Ζ δηεξγαζία ηεο έξεπλαο έρεη σο εμήο: 

1. Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ πεξί ηεο κεζφδνπ ηεο ΜΜ κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο 

Δκπεηξίαο. 

2. Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε δχν ηκήκαηα εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΓΔ Πάηξαο.  

3. ρνιηαζκφο επί ηεο εθαξκνγήο. 

Σν κεζνδνινγηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο δξάζεο θαη 

ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία είλαη : Ζ εμσηεξηθή παξαηήξεζε, ε ζπλέληεπμε 

θαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ γξαπηψλ ληνθνπκέλησλ ηφζν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ. Ζ κέζνδνο πξνζέγγηζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ εθκάζεζε ηεο κεζφδνπ ζε 2 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ δηδάζθνπλ ζην ΓΔ Πάηξαο. Καηφπηλ, ε κέζνδνο ζα εθαξκνζηεί ζηελ 

πξάμε, ζηελ ηάμε ηνπο. ηελ ηάμε ηνπο, θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, ζα ππάξρεη 

έλαο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο. Έπεηηα, κέζσ ζπλεληεχμεσλ πνπ ζα γίλνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο ζα 

ππάξμεη ζχλζεζε θαη ζχγθξηζε ησλ κεηαμχ ηνπο απφςεσλ.  

Πρώτο ςτϊδιο: διερεύνηςη τησ ανϊγκησ για κριτικό ςτοχαςμό 

 
Αποτελϋςματα ςυγκρύςεων 1ου ςταδύου τησ μεθϐδου. Διερεϑνηςη τησ ανϊγκησ για 

Κριτικϐ τοχαςμϐ.  
Θϋματα που απαςχολοϑν τουσ εκπαιδευϐμενουσ: ρατςιςμϐσ, προβλόματα υγεύασ, 

φτώχεια, ανεργύα, βύα, εγκληματικϐτητα, θρηςκευτικϐσ φανατιςμϐσ, μετανϊςτευςη, εθιςμϐσ 
ςε ουςύεσ, οικογενειακϊ προβλόματα, προβλόματα δανειςμοϑ απϐ τισ τρϊπεζεσ, 
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περιβαλλοντικϊ προβλόματα, αναξιοκρατύα, κατϊθλιψη και προβλόματα ςχετικϊ με τη 
μϐρφωςη και την επιβύωςη.   

Επιλογό θϋματοσ: Ο ρατςιςμϐσ.  
Σεχνικό προςϋγγιςησ: Καταιγιςμϐσ ιδεών.  
 

Δεύτερο ςτϊδιο: οι ςυμμετϋχοντεσ εκφρϊζουν τισ απόψεισ τουσ 

 

Πίλαθαο 1: Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ 2
νπ

 ζηαδίνπ ηεο κεζφδνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο. 

 

2ο ΣΑΔΙΟ - Ϊκφραςη απϐψεων και παραδοχών που ςχετύζονται με 
το θϋμα 

1ο 
τμόμα 

ΔΕ 

Ανεργύα, ρατςιςμϐσ ςτο χρώμα ςτη γλώςςα, ςτη θρηςκεύα, κουλτοϑρα, 
οικονομικό επιφϊνεια. 
 

2ο 
τμόμα 

ΔΕ 

Δουλϋμποροι, λαθρομετανϊςτεσ, εκμετϊλλευςη, καταγωγό, κακό 
μεταχεύριςη, ξενοφοβύα, βύα, αντύξοεσ ςυνθόκεσ επιβύωςησ, πορνεύα, 
εξευτελιςμϐσ, οικονομικό κρύςη, ανεργύα, φτώχεια, ϋλλειψη ελευθερύασ του 
λϐγου, κακοπούηςη, διακρύςεισ ςτο χρώμα, ταπεύνωςη, εγωιςμϐσ, 
αποξϋνωςη, καταγωγό, μοναξιϊ, διαχωριςμϐσ ομϊδων, διαφορετικό 
επιλογό ςυντρϐφου, ρατςιςμϐσ μορφωτικοϑ επιπϋδου, ρατςιςμϐσ ςτα 
ΑΜΕΑ, διαφορετικϐτητα, 

 

Κατϊ το 2ο ςτϊδιο οι εκπαιδευϐμενοι καταθϋτουν τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με κοινωνικϊ 
θϋματα που τουσ απαςχολοϑν, ςϑμφωνα με τισ προςωπικϋσ τουσ εμπειρύεσ και τα ατομικϊ 
τουσ βιώματα. Ο ρατςιςμϐσ εύναι ϋνα απϐ τα θϋματα που τουσ ενδιαφϋρει για περαιτϋρω 
επεξεργαςύα. 

 

Πίλαθαο 2: Οξηζκφο ηνπ ξαηζηζκνχ 

Οριςμϐσ του ρατςιςμοϑ απϐ τουσ ενόλικεσ ςτα ΔΕ 
Η διαφορϊ/διαχωριςμϐσ μεταξϑ των εθνικών, πολιτικών και θρηςκευτικών 
πεποιθόςεων, καθώσ και η διαφορϊ ςτο χρώμα και ςτα πιςτεϑω, η διϊκριςη απϐ 
ϊτομο ςε ϊτομο, οι διακρύςεισ μεταξϑ λευκών - μαϑρων, ςτη θρηςκεύα, ςτισ ιδϋεσ.  
Εύναι η αρνητικό ςτϊςη που ϋχουμε απϋναντι ςε κϊτι που εύναι διαφορετικϐ απϐ 
εμϊσ. 
Η κατϊςταςη που βιώνουμε ςτη ζωό μασ, λϐγω διαφορετικών εθνικοτότων. 
Η μη αποδοχό τησ διαφορετικϐτητασ του ϊλλου 
Ωςχημη αντιμετώπιςη ςε κοινωνικϋσ ομϊδεσ, λϐγω διαφορετικοϑ μορφωτικοϑ ό 
οικονομικοϑ επιπϋδου 

 Σεχνικό προςϋγγιςησ: Καταιγιςμϐσ ιδεών, ςυζότηςη, εργαςύα ςε ομϊδεσ. 

 

Σρύτο ςτϊδιο: προςδιοριςμόσ των απόψεων που θα εξεταςτούν 

Αποτελϋςματα ςυγκρύςεων 3ου ςταδύου τησ μεθϐδου. Προςδιοριςμϐσ των απϐψεων που 
θα εξεταςτοϑν. 
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Πίλαθαο 3: Κξηηηθά εξσηήκαηα 3
νπ

 ζηαδίνπ απφ φια ηα ηκήκαηα. 

 
Σμόμα 1. Ενόλικοι - ΔΕ 

1 Γιατύ όρθαν ςτην Ελλϊδα οι μετανϊςτεσ; Γιατύ τουσ 'βϊλαμε' ςτα ςπύτια μασ; 

2 Γιατύ νιώθουμε προδομϋνοι απϐ τουσ μετανϊςτεσ; 

3 Γιατύ δεν θϋλουμε μαθητϋσ ςημαιοφϐρουσ ϊλλησ εθνικϐτητασ; 

  

 
Σμόμα 2. Ενόλικοι - ΔΕ 

1 Γιατύ δεν αντιμετωπύζεται το ςυγκεκριμϋνο φαινϐμενο; Γιατύ ςυνεχύζει να υπϊρχει; 

2 
Γιατύ ϐχι μϐνο δεν δεχϐμαςτε τουσ διαφορετικοϑσ ανθρώπουσ απϐ εμϊσ αλλϊ τουσ 
κοροώδεϑουμε; 

3 Γιατύ δεν μειώνεται το φαινϐμενο του ρατςιςμοϑ αυτό με την πϊροδο του χρϐνου; 

4 
Γιατύ να εύναι τα ςτερεϐτυπα και οι προκαταλόψεισ μασ ϋτςι, ώςτε να μην 
μποροϑμε να δεχτοϑμε ό να αντιμετωπύςουμε ανθρώπινα τισ διαφορϋσ φυλών; 

5 Γιατύ όρθαν ςτην Ελλϊδα οι μετανϊςτεσ; Γιατύ τουσ 'βϊλαμε' ςτα ςπύτια μασ; 

 

Σέηαξην ζηάδην: επηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

Αποτελϋςματα ςυγκρύςεων 4ου ςταδύου τησ μεθϐδου. Επιλογό των ϋργων τϋχνησ. 

Πίλαθαο 4: Δπηινγή έξγσλ ηέρλεο. 

Σμόμα 2 – 
Ενηλύκων 
ΔΕ Σαινύεσ Εικαςτικϊ Σραγοϑδια Θϋατρο 

Βιβλύα - 
Πούηςη 

 

Σο λουλοϑδι 
τησ ερόμου 

 
Σζιβαϋρι 

Ρωμαύοσ 
και 
Ιουλιϋτα  

Ποτϋ 
χωρύσ την 
κϐρη μου  

Σο μαϑρο 
διαμϊντι  

 

Μετανϊςτεσ - 
Καζαντζύδησ 

Ο 
Επιςτϊτησ  

 

Ρωξϊνη 
 

το ςταθμϐ 
του Μονϊχου - 
Διονυςύου Σο γϊλα  

 15 χρϐνια 
ςκλϊβοσ  

    κοτώνουν τα 
ϊλογα ϐταν 
γερϊςουν – 
Γκϊντι 
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ην 4
ν
 ζηάδην νη ελήιηθεο επέιεμαλ ηφζν απζεληηθά έξγα ηέρλεο φζν θαη εκπνξηθά. εκεησηένλ 

φηη, ην πξψην ηκήκα ελειίθσλ δελ πξφηεηλε θάπνηα έξγα ηέρλεο γηαηί δελ ηνπο ην πξφηεηλε ν 

εθπαηδεπηήο. 

Πέκπην ζηάδην: θξηηηθόο ζηνραζκόο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ 5
νπ

 ζηαδίνπ ηεο κεζφδνπ. Κξηηηθφο ηνραζκφο κέζσ ηεο 

Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο. 

ϑμφωνα με την κλεύδα παρατόρηςησ, παρατηρεύται κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ κατϊ το 5ο 
ςτϊδιο. υγκεκριμϋνα, κατϊ την ολοκλόρωςη των τεςςϊρων φϊςεων του Perkins και μετϊ 
το 5ο ςτϊδιο, καταγρϊφηκαν οι απϐψεισ των καταρτιζομϋνων και γραπτϊ και προφορικϊ. Οι 
παρατηρόςεισ των καταρτιζομϋνων ϋχουν να κϊνουν με την ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων 
τουσ και τον τρϐπο με τον οπούο βύωςαν τη διαδικαςύα αυτό. Μϋςω τησ ενςυναύςθηςόσ τουσ 
απϐ την πλευρϊ των θυμϊτων, ςυγκλονύςτηκαν απϐ αρνητικϊ ςυναιςθόματα λϐγω 
χλευαςμοϑ, προςβολόσ και τελικϊ απϐρριψησ, απϐ την ιςχυρό μϊζα, την εκϊςτοτε 
καθεςτηκυύα τϊξη. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ϐςοι βύωςαν την ιςτορύα αυτό απϐ την πλευρϊ του 
θϑτη, τϐνιςαν ϐτι και αυτού εύναι ‘θϑματα’, εγκλωβιςμϋνοι ςτισ επιλογϋσ ϊλλων ιςχυρϐτερων 
ομϊδων.  

Οι ενόλικοι εκπαιδευϐμενοι χρηςιμοποιοϑν ςε αυτϐ το ςτϊδιο μϐνο τον προφορικϐ λϐγο. 
Η αδυναμύα τουσ να εκφραςτοϑν γραπτϊ φαύνεται απϐ τον διϊλογο με τουσ εκπαιδευτϋσ 
τουσ, ςτουσ οπούουσ επιμϋνουν ςτη χρόςη του προφορικοϑ λϐγου, εξαιτύασ αφενϐσ, τησ 
ϋλλειψησ γραμματικών και ςυντακτικών γνώςεων για τη ςυγγραφό κειμϋνου και αφετϋρου 
λϐγω τησ αναςφϊλειασ που νιώθουν να παρουςιϊςουν ϋνα γραπτϐ κεύμενο λϐγω 
ορθογραφικών και ςυντακτικών λαθών, κϊτι που τονύζεται ςυχνϊ απϐ τουσ 
καταρτιζϐμενουσ και ςτα δϑο τμόματα.  

Έθην ζηάδην: επαλαμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ 

Αποτελϋςματα ςυγκρύςεων 6ου ςταδύου τησ μεθϐδου. Επαναξιολϐγηςη των παραδοχών. 
 

Πίλαθαο 5: Αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ωλλαξε κϊτι ςτη ςυμπεριφορϊ ςασ αφοϑ παρακολουθόςατε τη διδαςκαλύα αυτό; 

 
Ναι ήχι ϑνολο 

1οσ Εκπαιδευτόσ ΔΕ 11 1 12 

2οσ Εκπαιδευτόσ ΔΕ 8 5 13 

ϑνολο (Ποςοςτϐ) 19 (76%) 6 (24%) 25 (100%) 

 

Απϐ τουσ 25 ςυνολικϊ ενόλικουσ καταρτιζϐμενουσ, οι 19 δόλωςαν ϐτι «Ναι, 
παρατόρηςαν» ό «μϊλλον παρατόρηςαν» αλλαγϋσ ςτισ απϐψεισ τουσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο 
τμόμα 1 εύπαν ‘ναι’ ό ‘μϊλλον ναι’, οι ϋντεκα απϐ τουσ δώδεκα καταρτιζϐμενουσ. το τμόμα 2 
εύπαν ‘ναι’ ό ‘μϊλλον ναι’, οι οκτώ απϐ τουσ δεκατρεύσ καταρτιζϐμενουσ.  

ε αυτϐ το ςτϊδιο, οι καταρτιζϐμενοι εκφρϊςτηκαν γραπτϊ ςχετικϊ με το αν 
παρατόρηςαν κϊποιεσ αλλαγϋσ τισ απϐψεισ τουσ, ςε ςχϋςη με αυτϊ που εύχαν πει ό γρϊψει 
ςτο 2ο ςτϊδιο. Ϊγινε ςϑνθεςη των απϐψεων τουσ, ενώ αρκετού απϐ αυτοϑσ εκφρϊςτηκαν 
και προφορικϊ ςτην ολομϋλεια. Οι καταρτιζϐμενοι δόλωςαν προφορικϊ ϐτι αυτό η μϋθοδοσ 
όταν κϊτι το καινοϑριο για αυτοϑσ. Κϊποιοι ενθουςιϊςτηκαν, κϊποιοι ϊλλοι εύπαν ϐτι τουσ 
ϊρεςε αυτό η εναλλακτικό προςϋγγιςη τησ διδαςκαλύασ. Κανϋνασ δεν δόλωςε γραπτϊ ό 
προφορικϊ, απϐ τουσ 25 ςυμμετϋχοντεσ, ϐτι δεν τουσ ϊρεςε γενικϊ ωσ διαδικαςύα ό ϐτι δεν 
τουσ ϊρεςαν κϊποια ςυγκεκριμϋνα ςτϊδια τησ εφαρμογόσ.  
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Απϐ τισ ςημειώςεισ των εκπαιδευομϋνων, φαύνεται γραπτώσ η ϊποψό τουσ κατϊ το 6ο 
ςτϊδιο εφαρμογόσ τησ μεθϐδου. Μια εκπαιδευϐμενη δηλώνει «τα ςυναιςθόματϊ μου 
ϊλλαξαν μετϊ τη ςυζότηςη, με ϋκαναν να μϊθω καινοϑρια πρϊγματα και να ςκϋφτομαι πιο 
αντιρατςιςτικϊ». Κϊποιοσ ϊλλοσ τονύζει: «ϊλλαξαν ϐλα μϋςα μου, γιατύ δεν θα όθελα να το 
κϊνουν και ςε εμϋνα αυτϐ». Ϊνασ ακϐμη τονύζει ϐτι «η διαδικαςύα με βοόθηςε να διορθώςω 
ενδεχϐμενα λϊθη και να ςυνεχύςω με πιο καθαρϐ μυαλϐ».  

πδήηεζε 

Η διερεϑνηςη αφοροϑςε ςτην παραγωγό κριτικοϑ ςτοχαςμοϑ απϐ τουσ ενόλικεσ ςτο ΔΕ 
Πϊτρασ. Ο ςκοπϐσ όταν η διαπύςτωςη ό ϐχι, κϊποιασ μεταςχηματιςτικόσ διεργαςύασ κατϊ 
Mezirow (2007), ςε ςχϋςη με τισ παραδοχϋσ που ενδεχομϋνωσ υπόρχαν ςτο πιο πϊνω δεύγμα 
τησ ϋρευνασ. Η χρόςη τησ μεθοδολογύασ τησ «Μεταςχηματύζουςασ Μϊθηςησ μϋςω τησ 
Αιςθητικόσ Εμπειρύασ» του Α. Κϐκκου (2011α) αποτϋλεςε το εργαλεύο διερεϑνηςησ τησ 
μελϋτησ αυτόσ.  

ϑμφωνα με τα ςυμπερϊςματα τησ ϋρευνασ καθώσ και τη ςϑγκριςη των αποτελεςμϊτων 
απϐ τισ δϑο διδαςκαλύεσ, μπορεύ να παραχθεύ κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ ςτην ομϊδα  των 
ενόλικων εκπαιδευομϋνων. 

χετικϊ με τον ϊξονα που αφοροϑςε ςτην αξιοπούηςη των γνώςεων και των εμπειριών 
των ενόλικων εκπαιδευϐμενων, φαύνεται ϐτι χρηςιμοποιόθηκε κυρύωσ η υπϊρχουςα 
εμπειρύα ςε ςχϋςη με τη γνώςη τησ ομϊδασ. Η εμπειρύα που ϋχουν αποκτόςει οι ενόλικοι ςτα 
ΔΕ ςχετικϊ με το θϋμα του ρατςιςμοϑ δεν αφορϊ ςτα μαθητικϊ τουσ χρϐνια, καθώσ τϐτε το 
φαινϐμενο αυτϐ δεν όταν τϐςο ϋντονο. Η ςϑνδεςη των γνώςεων με προςωπικϋσ, κοινωνικϋσ 
ό επαγγελματικϋσ καταςτϊςεισ τισ οπούεσ βιώνουν, τουσ βοόθηςε να εμβαθϑνουν ςτο θϋμα 
και να το κατανοόςουν ςτην ϐςο το δυνατϐν, πραγματικό του διϊςταςη.  

χετικϊ με τον ϊξονα που αφοροϑςε ςτην ενθϊρρυνςη τησ ενεργητικόσ ςυμμετοχόσ των 
εκπαιδευομϋνων ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ,  οι εκπαιδευτϋσ ςτόριξαν τη διαδικαςύα 
εφαρμογόσ τησ μεθϐδου, εμψυχώνοντασ παρϊλληλα και δημιουργώντασ φιλικϐ κλύμα με 
τουσ ενόλικεσ. Οι ομϊδεσ ενιςχϑθηκαν και ‘δϋθηκαν’ πιο πολϑ κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ, γεγονϐσ που τουσ βοόθηςε να ανακαλϑψουν τη νϋα γνώςη αφενϐσ και 
αφετϋρου να εκφρϊςουν ελεϑθερα την ϊποψό τουσ, μϋςα ςε ϋνα αςφαλϋσ περιβϊλλον. Η 
αλληλεπύδραςη και η ςυνεργαςύα που επετεϑχθη μεταξϑ των μελών των ομϊδων, οφεύλεται 
ςτον ενεργϐ ρϐλο των εκπαιδευτών, οι οπούοι δεν απομϐνωςαν κϊποιο μϋλοσ ό μϋλη, αλλϊ 
υπόρξαν αρωγού ςτισ προςπϊθειεσ των ςυμμετεχϐντων.  

χετικϊ με τον ϊξονα που αφοροϑςε ςτην παραγωγό κριτικόσ ςκϋψησ και ςτοχαςτικοϑ 
διαλϐγου ςτο 3ο ςτϊδιο και ςτην παραγωγό κριτικοϑ ερωτόματοσ, οι ενόλικοι παρόγαγαν 
κριτικϊ ερωτόματα, καταγρϊφοντασ ϐμωσ μια ςχετικό δυςκολύα ςτην δημιουργύα τουσ.  

χετικϊ με τον ϊξονα που αφοροϑςε ςτην παραγωγό κριτικόσ ςκϋψησ και ςτοχαςτικοϑ 
διαλϐγου μετϊ το 5ο ςτϊδιο, το ποςοςτϐ των ςυμμετεχϐντων ενηλύκων των οπούων ϋχει 
αλλϊξει κϊτι ςτισ απϐψεισ τουσ ανϋρχεται ςτο 75¿ επύ του ςυνϐλου. Οι ενόλικοι θεωροϑν 
ϐτι ϋχουν αναθεωρόςει τισ απϐψεισ τουσ ό προβληματύςτηκαν ςχετικϊ με το θϋμα του 
ρατςιςμοϑ, εξετϊζοντασ διαφορετικϋσ οπτικϋσ γωνύεσ, τισ οπούεσ δεν εύχαν ςκεφτεύ πιο πριν 
ϐτι μπορεύ να υπϊρχουν.  

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι, ςϑμφωνα και με τισ κλεύδεσ παρατόρηςησ, ο αριθμϐσ των 
ςυμμετεχϐντων ϋπαιξε κϊποιο ρϐλο. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςε τμόμα λύγων ατϐμων η 
διαδικαςύα περιορύςτηκε χρονικϊ, καθϐςον οι απϐψεισ εκφρϊζονταν, ακολουθοϑςε διϊλογοσ 
και ο ‘κϑκλοσ’ ϋκλεινε ςϑντομα. Αντύθετα, ςε τμόμα πολλών ατϐμων οι ιδϋεσ βοηθοϑςαν 
περιςςϐτερουσ ςυμμετϋχοντεσ να παραγϊγουν ςυνειρμικϊ τισ δικϋσ τουσ ιδϋεσ και να 
ανατροφοδοτόςουν με αυτϐ τον τρϐπο, εκ νϋου, το εξεταζϐμενο θϋμα. 

Επιπρϐςθετα, κατϊ τη διϊρκεια τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου δεν εξετϊςτηκαν  αρκετού 
παρϊγοντεσ οι οπούοι με τον ϋναν ό τον ϊλλον τρϐπο θα μποροϑςαν να επηρεϊςουν τα 
αποτελϋςματα. Για παρϊδειγμα, αν και ϋγινε αναφορϊ ςτο φϑλο των ςυμμετεχϐντων, καθώσ 
και ςτην ηλικύα, εν τοϑτοισ δεν διερευνόθηκε η ακριβόσ ηλικύα απϐ τουσ ενόλικεσ, ενώ ςτο 
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ςϑνολϐ τουσ, δεν διερευνόθηκε η οικογενειακό τουσ κατϊςταςη, η καταγωγό και τα 
ενδεχϐμενα κοινωνικϊ πρϐτυπα που ο κϊθε ϋνασ τουσ ϋχει. Αυτϐ ϐμωσ δεν κατϋςτη δυνατϐν 
να επιτευχθεύ, λϐγω των περιοριςμών που υπόρξαν ςτο διαθϋςιμο χρϐνο, ςτο εξεταζϐμενο 
δεύγμα και ςτην ϋκταςη που ϋπρεπε να καλυφθεύ και αφοροϑςε ςτα τμόματα, ςτα οπούα 
ϋγινε η εφαρμογό τησ μεθϐδου. 

Η ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ παρατόρηςησ των τεχνών, «ενιςχϑει την αυτοδυναμύα τησ 
ςκϋψησ» (Κϐκκοσ, 2011α:72) διϐτι απομακρϑνει τα ςτερεϐτυπα απϐ τη ςκϋψη των 
ςυμμετεχϐντων και τουσ θϋτει ςε «αμφιςβότηςη τισ παραδοχϋσ που ϋχουν ενςτερνιςτεύ υπϐ 
την επύδραςη τησ κοινωνικοπούηςησ». (Κϐκκοσ, 2011α:72). 

Η μϋθοδοσ του Κϐκκου, μπορεύ να ςυντελϋςει ςτη βαθμιαύα ενύςχυςη τησ κριτικόσ 
ςκϋψησ και μϊλιςτα απϐ ςχετικϊ νεαρό ηλικύα, να τουσ βοηθόςει να ςυνειδητοποιόςουν τισ 
διαφορϋσ που ενδεχομϋνωσ υπϊρχουν ςτον τρϐπο που ςκϋφτονται, ϋτςι ώςτε να βοηθόςει 
τουσ ανθρώπουσ να γύνονται κριτικϊ ςτοχαςτικού απϋναντι ςε αυτό την καθημερινό 
‘επύθεςη’ εικϐνασ και πληροφϐρηςησ που δϋχονται, απϐ τα διϊφορα τεχνολογικϊ μϋςα γϑρω 
τουσ. (Γιωτϐπουλοσ, 2014α:215) 

πκπεξάζκαηα  

ϑμφωνα με τον 2ο ϊξονα (ενεργητικό ςυμμετοχό), υπϊρχει υποςτόριξη και καλό - 
αποδοτικό ςυνεργαςύα των μελών των ομϊδων (εκπαιδευτών και ενηλύκων 
εκπαιδευϐμενων), επαληθεϑεται ϐτι η ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ διδαςκαλύασ μπορεύ να 
βοηθόςει ςτην επύτευξη τησ μϊθηςησ και ςτο δϋςιμο τησ ομϊδασ. Οι εμπειρύεσ που ϋχουν 
αποκτόςει οι ενόλικεσ τουσ βοηθοϑν να επεξεργαςτοϑν και να κατανοόςουν καλϑτερα τη 
μϋθοδο, ενώ αντιθϋτωσ, φαύνεται να υπϊρχει ϋλλειψη γνώςεων ςχετικών με την τϋχνη και το 
ςχολιαςμϐ των ϋργων.  

Η διαδικαςύα δημιουργύασ κριτικοϑ ερωτόματοσ ςτο 3ο ςτϊδιο φαύνεται να δυςκολεϑει 
τουσ ενόλικεσ – τουλϊχιςτον ϐςον αφορϊ ςτη γραπτό απϐδοςό του – ενώ ςε προφορικϐ 
επύπεδο, φαύνεται να ςυζητοϑν και να παρϊγουν ςτοχαςτικϐ διϊλογο ςε πιο ευρεύα κλύμακα. 
Ακϐμη, ϐςον αφορϊ ςτο 5ο ςτϊδιο οι ομϊδεσ δηλώνουν επηρεαςμϋνεσ απϐ τη μϋθοδο αυτό, 
ϐπου οι ενόλικοι ςτη ςυζότηςη και παραγωγό ςτοχαςτικοϑ διαλϐγου φαύνονται ιδιαύτερα 
παραγωγικού, καθώσ ςτο γραπτϐ λϐγο – και κατϊ προφορικό δόλωςό τουσ – υςτεροϑν.  

Ζ παξνχζα εξγαζία θαηέδεημε φηη ε κέζνδνο «κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο» ηνπ Α. Κφθθνπ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνπο ελήιηθνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο εληζρχεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν 

ηδηαίηεξα ελεξγεηηθή θαη ζπκκεηνρηθή, ε νπνία αθελφο εληζρχεη γλσζηηθά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη αθεηέξνπ ελδπλακψλεη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, εληνπίδνληαο ηηο 

φπνηεο παξαδνρέο ηνπο θαη θέξλνληαο ηνπο αληηκέησπνπο κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ κε 

ζθνπφ ηελ αιιαγή ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηεξενηχπσλ. Μπνξεί λα έρεη πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα ζε άηνκα κε παξαδνρέο πάλσ ζην εμεηαδφκελν ζέκα, ελψ ζε άηνκα πνπ δελ 

έρνπλ παξαδνρέο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κπνξεί λα ηνπο εληζρχζεη ζε άιια επίπεδα, π.ρ. 

γλσζηηθφ, πνιηηηζηηθφ θ.ιπ. Σν θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ν ελεξγφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή σο εκςπρσηή θαη 

αξσγνχ ζηελ φιε δηαδηθαζία, κπνξεί λα έρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, φζν θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Ζ ίδηα ε κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο θαη λα δηακνξθψζνπλ ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ θιίκα.  

Η μϋθοδοσ αυτό μπορεύ να λειτουργόςει βοηθητικϊ ςε μαθόματα φιλολογικοϑ, 
κοινωνιολογικοϑ και οικονομικοϑ  ενδιαφϋροντοσ. Ψσ καινοϑρια μϋθοδοσ διδαςκαλύασ, θα 
πρϋπει να γύνουν αρκετϋσ ϋρευνεσ ακϐμη ςε ϐςο το δυνατϐν πιο πολλϊ γνωςτικϊ 
αντικεύμενα, προκειμϋνου να υπϊρξει μια ολοκληρωμϋνη αποτύμηςη αποτελεςμϊτων. 
ϑμφωνα με τον Γιωτϐπουλο (2014β:9), «ςε κϊθε περύπτωςη, αν και κϊποιοι απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ μπορεύ να μην οδηγόθηκαν ςε μια εισ βϊθοσ αναζότηςη ςχετικϊ με τισ 
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παραδοχϋσ τουσ, εν τοϑτοισ η αμφιςβότηςη ςτην οπούα τϋθηκαν οι προςωπικϋσ τουσ απϐψεισ 
μπορεύ να τουσ κατευθϑνει προσ την αυτογνωςύα. Με αυτϐν τον τρϐπο, θα μπορϋςουν να 
υιοθετόςουν μια πιο κριτικό ςτϊςη, απϋναντι ςτα ϋργα τϋχνησ, ό ακϐμα και ςε μια αλλαγό 
ςτϊςησ ζωόσ». 
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Πεξίιεςε 

Η ϋλλειψη ςτατικϐτητασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ και οι πιϋςεισ απϐ το εςωτερικϐ 
περιβϊλλον, αλλϊ και η ςυνεχόσ αλληλεπύδραςη με το εξωτερικϐ περιβϊλλον και οι 
πιϋςεισ που αςκοϑνται απϐ αυτϐ, για παρϊδειγμα η ανϊγκη ςτροφόσ απϐ τον 
παραδοςιακϐ τρϐπο διδαςκαλύασ ςτη διερευνητικό μϊθηςη και το "να μαθαύνω πωσ 
να μαθαύνω", καλλιεργοϑν την ανϊγκη προςαρμογόσ του ςχολεύου ςτισ νϋεσ 
ςυνθόκεσ με ςκοπϐ τη βελτύωςη του. Αναμφιςβότητα, το ςχολεύο ωσ ανοικτϐ 
ςϑςτημα πρϋπει να ειςϊγει ςυνεχώσ καινοτομύεσ οι οπούεσ να ςυνηγοροϑν ςτη 
προςαρμογό του ςτισ νϋεσ απαιτόςεισ τησ κοινωνύασ τησ οπούασ αποτελεύ μϋροσ 
(Hoy & Miskel, 2001). Οι Ερευνητικϋσ Εργαςύεσ (ΕΕ), ϐπωσ ειςόχθηςαν ωσ διακριτό 
ενϐτητα ςτο ωρολϐγιο πρϐγραμμα του Λυκεύου, ςυνιςτοϑν καινοτομύα για το 
Ελληνικϐ Εκπαιδευτικϐ ϑςτημα πολϑπλευρησ τυπολογύασ και εκτενοϑσ εμβϋλειασ. 
Η μελϋτη ςχεδιαςμοϑ και  υλοπούηςησ τησ ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα θα μποροϑςαν 
να ςυνδρϊμουν ςτη ςχεδύαςη επερχϐμενων καινοτομιών. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Καινοτομύα, Ερευνητικϋσ Εργαςύεσ ςτο Λϑκειο, χολικό μονϊδα, 
Διαχεύριςη αλλαγών. 

Αιιαγέο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

Σο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα και ειδικϐτερα η ςχολικό μονϊδα αποτελοϑν ανοικτϊ 
ςυςτόματα και κατϊ ςυνϋπεια αλληλοεπιδροϑν με το εξωτερικϐ περιβϊλλον με αποτϋλεςμα 
η οργϊνωςη και λειτουργύα του ςχολεύου να επηρεϊζεται απϐ τισ διεθνεύσ εξελύξεισ ςτα 
εκπαιδευτικϊ ζητόματα και τισ διαφοροποιόςεισ ςτο πολιτικϐ και κοινωνικϐ περιβϊλλον 
(Θεοφιλύδησ, 2012). Οϑτωσ, η εκπαιδευτικό αλλαγό κρύνεται αναγκαύα, διευρϑνοντασ την 
ϋρευνα ςτον τομϋα ειςαγωγόσ αλλαγών ςε θεωρητικϐ και πρακτικϐ πεδύο, ενώ θεωρεύται 
ςυνεκτικϊ δεμϋνη με την εκπαιδευτικό πολιτικό αλλϊ και τη διούκηςη (Δακοποϑλου, 2008). 

Η ϋγκαιρη, ϐμωσ, διϊγνωςη τησ ανϊγκησ για εκπαιδευτικϋσ αλλαγϋσ εύναι πιθανϐν να 
εμποδύζεται απϐ το ςυναύςθημα του εφηςυχαςμοϑ και τησ αυταρϋςκειασ, τησ ανθρώπινησ 
αδρϊνειασ, των ςτερεοτϑπων που γεννοϑν οι ανθρώπινεσ πεποιθόςεισ ό και τη 
προηγοϑμενη εμπειρύα απϐ μια αποτυχημϋνη εφαρμογό αλλαγόσ (Μπουραντϊσ, 2002). 
Επιπλϋον, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η αλλαγό εύναι αναπϐςπαςτα ςυνδεδεμϋνη με τη ζωό μασ, τα 
ϊτομα ςυνόθωσ αντιςτϋκονται ςτισ αλλαγϋσ. Ο Haffer (1986) διαχωρύζει τισ αντιςτϊςεισ με 
κριτόρια το ποϑ εςτιϊζουν και απϐ που προϋρχονται· τισ λογικϋσ/ορθολογιςτικϋσ, τισ 
ψυχολογικϋσ/ςυναιςθηματικϋσ και τισ κοινωνικϋσ. τα ύδια πλαύςια, ο Μπουραντϊσ (2002), 
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εξειδικεϑοντασ, παραθϋτει ωσ πηγϋσ αντύςταςησ το φϐβο, το αύςθημα απώλειασ, τη 
ςυνόθεια, τη μη κατανϐηςη τησ χρηςιμϐτητασ τησ αλλαγόσ, τισ διαφορετικϋσ αντιλόψεισ, την 
αντύδραςη ςτο φορϋα αλλαγόσ, τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ. 

Για την αντιμετώπιςη των αντιςτϊςεων οι Kotter και Schlesinger (1979) προτεύνουν ϋξι 
ςτρατηγικϋσ· τον χειριςμϐ και προςεταιριςμϐ, τη ςυμμετοχό και ενεργϐ εμπλοκό, τη 
διευκϐλυνςη και υποςτόριξη, την εκπαύδευςη και επικοινωνύα, τη διαπραγμϊτευςη και 
ςυμφωνύα, και τϋλοσ τη ςαφό και αςαφό πύεςη. Παρϐμοια, ο Μπουραντϊσ (2002) προτεύνει 
ωσ βαςικϋσ τισ ακϐλουθεσ μεθϐδουσ ό ςυνδυαςμϐ αυτών: εκπαύδευςη, επικοινωνύα, 
ςυμμετοχό, διευκϐλυνςη και υποςτόριξη, διαπραγμϊτευςη, χειραγώγηςη και ϊςκηςη 
δϑναμησ. 

Γενικϐτερα, εμφανύςτηκαν κατϊ καιροϑσ διϊφορα μοντϋλα για να χαρτογραφόςουν την 
αλλαγό απϐ πλευρϊσ περιεχομϋνου και διαδικαςιών. τη πλειοψηφύα τουσ, ειςηγοϑνται την 
αντιμετώπιςη τησ αλλαγόσ ςε ϋνα ενιαύο ςχόμα τριών ςταδύων (Kanter, Stein & Jick, 1992) 
ϐπωσ καταδεικνϑεται και ςτον Πύνακα 1.  

Πύνακασ 2: Μοντϋλα διαδικαςύασ αντιμετώπιςησ αλλαγόσ (Kanter, Stein & Jick, 1992) 

Μοντϋλο Ϊτοσ  Διαδικαςύα   
Lewin 1947 Ξεπϊγωμα Μετϊβαςη Πϊγωμα 

Backhard & 
Harris 

1977 Παροϑςα 
κατϊςταςη 

Μεταβατικϐ 
ςτϊδιο 

Μελλοντικϐ 
ςτϊδιο 

Beer 1980 Δυςαρϋςκεια Διαδικαςύα Μοντϋλο 
Kanter 1983 Εγκατϊλειψη 

τησ 
παρϊδοςησ 

τρατηγικϋσ 
αποφϊςεισ και 

κινητόρια δϑναμη 

Δρϊςη και 
προςπϊθεια για 
ςταθεροπούηςη 

Tichy & 
Devanna 

1986 Ξϑπνημα Κινητοπούηςη Ενύςχυςη 

Schein 1987 Ξεπϊγωμα Αλλαγό Πϊγωμα 
Nadler & 
Tushman 

1989 Ενεργοπούηςη ήραμα Ενδυνϊμωςη 

 
Ϊχουν προταθεύ και μοντϋλα τα οπούα διακρύνουν περιςςϐτερα ςτϊδια, ϐπωσ αυτϐ των 

επτϊ ςταδύων (seven stage model) και το problem-solving model με εννϋα ςτϊδια· αλλϊ, 
ϐπωσ επιβεβαιώνουν και οι Bridges και Mitchell (2000), η διαδικαςύα ολοκλόρωςησ μιασ 
αλλαγόσ διϋρχεται απϐ τρύα βαςικϊ ςτϊδια, καθϋνα με τη δικό του ιδιομορφύα και ξεχωριςτό 
αντιμετώπιςη. Σο πρώτο ςτϊδιο, αυτϐ του ςχεδιαςμοϑ, αφορϊ διϊγνωςη, προτϊςεισ, 
απϐφαςη, ςχεδιαςμϐ  και ςϑμφωνα με τον Leigh αποτελεύ τϋχνη (1991). το δεϑτερο 
ςτϊδιο, αυτϐ τησ εφαρμογόσ, δύνεται ςημαςύα ςτη πραγματοπούηςη τησ αρχικόσ επιδύωξησ 
και ϐχι ςτην ανϊπτυξη ςχεδύων και ςτη μελϋτη καινοτομιών (Vrakking, 1995) ενώ, 
παρακολουθεύται και αξιολογεύται η πρϐοδοσ. Σο 1999, ϋρευνα των Corboy και O’Corrbui 
κατϋδειξε ϐτι το 70¿ των μελετών και ςχεδύων για αλλαγό αποτυγχϊνουν κατϊ την 
υλοπούηςη (Sterling, 2003) και για το λϐγο αυτϐ τα εμφανιζϐμενα προβλόματα πρϋπει να 
αντιμετωπιςθοϑν εγκαύρωσ. Σο τρύτο ςτϊδιο εύναι αυτϐ τησ εγκαθύδρυςησ-ενςωμϊτωςησ 
ςτη καθημερινϐτητα. Επιδιώκεται η θεμελύωςη γερών βϊςεων με ςυνϋπεια τη δυνατϐτητα 
επαναχρηςιμοπούηςησ τησ αποκτηθεύςασ τεχνογνωςύασ και ςτο μϋλλον (Carnall, 1990). 

Ο ςχεδιαςμϐσ τησ ςτρατηγικόσ μιασ αλλαγόσ εύναι το αποτϋλεςμα τησ ϊςκηςησ τησ 
ρϐλων και υπευθυνοτότων που αναλαμβϊνουν οι αντύςτοιχοι φορεύσ τησ αλλαγόσ, οι οπούοι 
διακρύνονται ςε ηγϋτεσ των αλλαγών, ςε υποςτηρικτϋσ/διευκολυντϋσ των αλλαγών, ςε 
υλοποιητϋσ των αλλαγών και τϋλοσ ςε δϋκτεσ των αλλαγών (Μπουραντϊσ, 2002). ήμωσ, 
αναπϐςπαςτο κομμϊτι του ςχεδιαςμοϑ τησ ςτρατηγικόσ μιασ αλλαγόσ, αποτελεύ η 
αξιολϐγηςη. υγκεκριμϋνα, καταγραφό τησ κατϊςταςησ, ϋλεγχοσ εφαρμογόσ του αρχικοϑ 
ςχεδιαςμοϑ, μελλοντικϐσ ςχεδιαςμϐσ. Η απουςύα ϋγκυρου ςχόματοσ αξιολϐγηςησ μπορεύ να 
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οδηγόςει ςε αποτυχύα τησ προςπϊθειασ τησ αλλαγόσ (Mabin, Forgeson & Green, 2001)·και 
επιπλϋον, η αξιολϐγηςη ςυνιςτϊ μια ςυνεχό διεργαςύα η οπούα πραγματοποιεύται αδιϊκοπα 
(Kanter, Stein & Jick, 1992). Επιπρϐςθετα, βαςικϋσ προϒποθϋςεισ για την επιτυχό υλοπούηςη 
των αλλαγών ςυνιςτοϑν η εξαςφϊλιςη τησ υποςτόριξησ των κϋντρων ιςχϑοσ, η 
αντιμετώπιςη των αντιςτϊςεων, η ςυςτημικό προςϋγγιςη και η εςτύαςη ςτο αποτϋλεςμα 
(Μπουραντϊσ, 2002). Ειδικϐτερα, ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ, υπερτονύζονται η 
ςυμμετοχό, υποςτόριξη και δϋςμευςη ϐλων των εμπλεκομϋνων, ο εντοπιςμϐσ των αναγκών 
και τησ επιθυμύασ για αλλαγό, η ανϊπτυξη ορϊματοσ, η ξεκϊθαρη και δομημϋνη προςϋγγιςη 
αλλαγόσ, η αλλαγό τησ κουλτοϑρασ του ςχολεύου, ο επιτυχόσ ςυντονιςμϐσ , η κατϊλληλη 
επιμϐρφωςη του προςωπικοϑ και τα χαρακτηριςτικϊ των ατϐμων.  

ήςον αφορϊ τισ αλλαγϋσ ςτην εκπαύδευςη, ςυχνϊ ςυγχϋονται οι ϐροι καινοτομύα, 
αλλαγό, νεωτεριςμϐσ, εκςυγχρονιςμϐσ, μεταρρϑθμιςη, εν γϋνει, "ςτη βιβλιογραφύα και 
διεθνό πρακτικό δεν υπϊρχει απϐλυτη ςυμφωνύα ςτα νοόματα" (Μαυροςκοϑφησ, 2002, 
ς.17). Ειδικϐτερα, η εκπαιδευτικό καινοτομύα εύναι η υιοθϋτηςη και εφαρμογό 
πρωτοβουλιών, μια νϋα αντύληψη για την ϋκφραςη τησ εκπαιδευτικόσ αλλαγόσ που 
ςυνδϋεται κυρύωσ με την εκπαιδευτικό μονϊδα και τον εκπαιδευτικϐ τησ πρϊξησ και δεν 
εφαρμϐζεται ωσ επιβολό (ιακοβϋλησ, 2011). Η καινοτομύα, δεν εύναι απαραύτητα 
θεςμοθετημϋνη, με την προϒπϐθεςη ϐτι δύνεται η ςχετικό ελευθερύα ςτουσ υπευθϑνουσ για 
την εφαρμογό τησ, και επιπλϋον χαρακτηρύζεται απϐ τα "πλεονεκτόματα τησ ευελιξύασ και 
τησ εςτύαςησ ςε οριςμϋνεσ πτυχϋσ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ", ϋχει ςτϐχο τη βελτύωςη, 
ενώ η ειςαγωγό και η εφαρμογό τησ απαιτεύ "ςυνδυαςμϐ πολιτικών και εκπαιδευτικών 
δυνϊμεων", (Μαυροςκοϑφησ, 2002, ς.17-18). υχνϊ, οι καινοτομύεσ ςτα ςυγκεντρωτικϊ 
ςυςτόματα διούκηςησ, ϐπωσ το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, "παρουςιϊζονται υπϐ τη 
μορφό αλλαγών που αποτελοϑν εντολϋσ τησ εξουςύασ ό των ανώτερων ιεραρχικών 
επιπϋδων διούκηςησ", πολλαπλαςιϊζονται τελευταύα και "οφεύλονται ςτισ πολιτικϋσ 
αποκϋντρωςησ και ςτην αντύςτοιχη παραχώρηςη αυτοτϋλειασ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ" 
(Παπακωνςταντύνου, 2008, ς. 232). Οπωςδόποτε, οι καινοτομύεσ ςε επύπεδο ςχολικόσ 
μονϊδασ παρουςιϊζουν τα δικϊ τουσ ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ. 

Καηλνηνκίεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

τα πλαύςια του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ, καινοτϐμεσ δραςτηριϐτητεσ, 
χαρακτηρύζονται απϐ τουσ Robertson, Wohlstetter και Mohrman (1995), αυτϋσ οι οπούεσ 
δύνουν ϋμφαςη ςτην κατανϐηςη τησ γνώςησ και ςτην καλλιϋργεια των ανώτερων 
πνευματικών δεξιοτότων, ό προωθοϑν τη ςϑγχρονη τεχνολογύα ωσ εργαλεύο μϊθηςησ, ό τη 
διαφοροπούηςη ςτη διδαςκαλύα, ό τη ςυνδιδαςκαλύα ό, τϋλοσ, τη ςϑνδεςη του ςχολεύου με 
την τοπικό ό ευρϑτερη κοινϐτητα (αν. Γιαννακϊκη, 2005). Παρϐμοια, οι Kozma και Anderson 
(2002) υποςτηρύζουν ϐτι η καινοτομύα μιασ δραςτηριϐτητασ εξαςφαλύζεται αν διακατϋχεται 
απϐ ϋνα  τουλϊχιςτον απϐ τα επϐμενα χαρακτηριςτικϊ. Αν προωθεύ την ενεργϐ και 
ανεξϊρτητη μϊθηςη, με το μαθητό να ορύζει ο ύδιοσ τουσ μαθηςιακοϑσ ςτϐχουσ, να ςχεδιϊζει 
τισ δραςτηριϐτητεσ και να αποτιμϊ την πρϐοδϐ του, ό αν αναπτϑςςει τη τεχνογνωςύα του 
μαθητό ώςτε να καθύςταται ικανϐσ να αναζητϊ, να οργανώνει, να αναλϑει, να εκφρϊζει και 
να επικοινωνεύ τισ ιδϋεσ του, ό αν υιοθετεύ τη ςυνεργατικό μϊθηςη ό τη διαφοροποιημϋνη 
διδαςκαλύα, ό, τϋλοσ, αν προωθεύ το ϊνοιγμα του ςχολεύου ςτη κοινωνύα (ς. 389-391). ε 
επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ οι ερευνητϋσ διακρύνουν τρεύσ κυρύωσ κατηγορύεσ καινοτομιών, 
τισ εκπαιδευτικϋσ/παιδαγωγικϋσ, τισ διοικητικϋσ/οργανωτικϋσ και αυτϋσ που ςχετύζονται με 
το ςχολικϐ κλύμα και την κουλτοϑρα του ςχολεύου (Stoner & Freeman, 1992; Griffin, 1987). 
Καθύςταται, βϋβαια, φανερϐ ϐτι δεν ορύζονται πϊντα ςαφό ϐρια μεταξϑ των κατηγοριών, 
αλλϊ αυτϋσ αλληλοεπηρεϊζονται (Γιαννακϊκη, 2005). 

Οι καινοτομύεσ θεωροϑνται κϑριο χαρακτηριςτικϐ των αποτελεςματικών ςχολεύων και 
για το λϐγο αυτϐ προωθοϑνται ςε πολλϋσ χώρεσ με μεταρρυθμύςεισ που ςτοχεϑουν ςτην 
αποκϋντρωςη του εκπαιδευτικοϑ τουσ ςυςτόματοσ προσ ϐφελοσ τησ αυτονομύασ τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ (Fiske & Ladd, 2000; McGinn & Welsh, 1999). ϑμφωνα με διαχρονικό 
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ϋρευνα που εκπϐνηςαν οι Bryk, Sebring, Kerbow, Rollow και Easton το 1998 για τισ 
επιπτώςεισ μιασ εκπαιδευτικόσ μεταρρϑθμιςησ, διαπιςτώθηκε ϐτι ςτα ςχολεύα ςτα οπούα οι 
εκπαιδευτικού ςυνεργϊζονται με ςκοπϐ την εφαρμογό καινοτϐμων ιδεών, η πρϐοδοσ των 
μαθητών όταν μεγαλϑτερη (Bryk, Sebring, Kerbow, Rollow & Easton, 1998). το ύδιο μόκοσ 
κϑματοσ, η Γιαννακϊκη υποςτηρύζει ϐτι "η εφαρμογό καινοτομιών ςτο ςχολεύο ςυςχετύζεται 
θετικϊ με την ακαδημαώκό επύδοςη των μαθητών, την ανϊπτυξη κοινωνικών δεξιοτότων και 
την ανϊπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτότων" καταλόγοντασ ϐτι η ςϑλληψη και η 
εφαρμογό καινοτομιών απϐ το ςχολεύο αποτελεύ απαραύτητη προϒπϐθεςη ώςτε να 
ανταποκρύνεται με επιτυχύα ςτισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ και απαιτόςεισ των μαθητών του 
(Γιαννακϊκη, 2005, ς. 244). Σϋλοσ, η Τφαντό εκφρϊζει την ϊποψη ϐτι "υπϊρχει ςτενό ςχϋςη 
ανϊμεςα ςτην εκπαιδευτικό αλλαγό και ςτη βελτύωςη του ςχολεύου" (Βεργύδησ & Τφαντό, 
2011, ς. 21). 

Η ειςαγωγό των Ερευνητικών Εργαςιών ςτο Λϑκειο (ΕΕ), ϐπωσ θεςμοθετόθηκε ωσ 
διακριτό ενϐτητα του υποχρεωτικοϑ προγρϊμματοσ του Νϋου Λυκεύου απϐ τον επτϋμβριο 
του 2011 (ΤΠΔΜΘ, 2011, ΥΕΚ 1213, τ. Β /2011) αποτελεύ καινοτομύα για τα δεδομϋνα του 
ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ (Ματςαγγοϑρασ, 2011γ). υγκεκριμϋνα, η ομϊδα 
ςχεδιαςμοϑ ειςαγωγόσ των ΕΕ θεωρεύ ϐτι "αποτελεύ ςημαντικό εκπαιδευτικό καινοτομύα, η 
οπούα βαςύζεται ςε ςϑγχρονεσ και δοκιμαςμϋνεσ παιδαγωγικϋσ αρχϋσ και αποςκοπεύ να 
ενιςχϑςει τον εκπαιδευτικϐ ρϐλο του Νϋου Λυκεύου" (Ματςαγγοϑρασ, 2011γ, ς. 15). 
Καινοτομύα, η οπούα αφορϊ ϐλουσ τουσ μαθητϋσ τησ α΄ και β΄ τϊξησ του Γενικοϑ και α΄ τϊξησ 
του Επαγγελματικοϑ ημερόςιου Λυκεύου και αντύςτοιχα των εςπερινών και η οπούα 
ςυμμετϋχει ςτον μϋςο ϐρο βαθμολογύασ χωρύσ αυξημϋνη βαρϑτητα. Επιπλϋον, αποτελεύ α΄ ό 
β΄ ανϊθεςη για ϐλεσ τισ ειδικϐτητεσ ςτο Λϑκειο. υνεπώσ αφορϊ ϊμεςα και ϐλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ.  

Για το λϐγο ϐτι η ειςαγωγό καινοτομιών ςτη ςχολικό μονϊδα αποτελεύ αναγκαιϐτητα 
αλλϊ το ςϑνολο των αντιςτϊςεων που αναφϑονται κατϊ την εφαρμογό τησ επιδεικνϑει ϐτι 
απαιτεύται ειδικό διαχεύριςη, η αναζότηςη των ςτοιχεύων τησ ϐλησ διαδικαςύασ του 
ςχεδιαςμοϑ μιασ καινοτομύασ τα οπούα ςηματοδοτοϑν μια ςταθερϊ ανοδικό, αςφαλό, γενικϊ 
επιτυχό πορεύα και εν τϋλει την ενςωμϊτωςό τησ καινοτομύασ ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, 
μπορεύ να αποβεύ καταλυτικό για τη ςχεδύαςη και υλοπούηςη επερχϐμενων καινοτομιών ςτη 
ςχολικό μονϊδα. Για το εϑροσ του πληθυςμοϑ που αφορϊ η καινοτομύα των ΕΕ ςτο Λϑκειο 
και το χρονικϐ διϊςτημα εφαρμογόσ τησ απϐ το ςχολικϐ ϋτοσ 2011-2012 ϋωσ ςόμερα, θα 
όταν ωφϋλιμο αν μποροϑςαμε να διακρύνουμε τη πορεύα διαχεύριςόσ τησ. Εν γϋνει, 
παρουςιϊζει ενδιαφϋρον η απϊντηςη ςτο ερώτημα αν και ςε ποια ςημεύα, η ειςαγωγό και 
διαχεύριςη του θεςμοϑ των ΕΕ ςτο Λϑκειο ςυνϊδει με το θεωρητικϐ πλαύςιο ειςαγωγόσ 
καινοτομιών ςε ϋνα οργανιςμϐ, ςτην περύπτωςό μασ ςχολικό μονϊδα, και αν επαληθεϑει ό 
διαψεϑδει την θεωρύα. Επύ του προκειμϋνου, μϋςω τησ παροϑςησ μελϋτησ, θα καταφανεύ ϐτι 
η καινοτομύα των ΕΕ ςτο Λϑκειο  

 αθνινπζεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ κηαο θαηλνηνκίαο 

 είλαη top-down θαη δαλείδεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαηλνηνκηψλ εθπαηδεπηηθψλ-

παηδαγσγηθψλ, δηνηθεηηθψλ-νξγαλσηηθψλ θαη θαηλνηνκηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζρνιηθφ 

θιίκα θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

 νη εθπνξεπφκελεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ εθπαίδεπζε-

επηθνηλσλία θαη δηεπθφιπλζε-ππνζηήξημε δελ εμηζνξξφπεζαλ ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο. 

Μεζνδνινγία 

Για την απϐδειξη των ιςχυριςμών αξιοποιόθηκαν η ςχετικό νομοθεςύα απϐ Υϑλλα τησ 
Εφημερύδασ  τησ Κυβϋρνηςησ και Εγκυκλύουσ του αρμϐδιου Τπουργεύου, αλλϊ και 
ανακοινώςεισ και υλικϐ του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και του Χηφιακοϑ χολεύου και ϋγινε αντιςτούχιςη με 
υλικϐ απϐ την εγχώρια και τη διεθνό βιβλιογραφύα. Σϋλοσ, προσ ενύςχυςη των 
αποτελεςμϊτων του τρύτου ιςχυριςμοϑ ϐτι οι ςτρατηγικϋσ χειριςμοϑ εκπαύδευςη-
επικοινωνύα και διευκϐλυνςη-υποςτόριξη  δεν εξιςορρϐπηςαν τισ αντύςτοιχεσ ανϊγκεσ, 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              461 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ελόφθηςαν ςτοιχεύα και απϐ τισ εκθϋςεισ ανατροφοδϐτηςησ των ΕΕ τησ Περιφερειακόσ 
Διεϑθυνςησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ηπεύρου. υγκεκριμϋνα, 
ςϑμφωνα με Εγκυκλύουσ του Τπουργεύου, οι χολικού ϑμβουλοι για τα Λϑκεια 
Παιδαγωγικόσ τουσ Ευθϑνησ ςυντϊςςουν και αποςτϋλλουν ςτον Προώςτϊμενο 
Επιςτημονικόσ και Παιδαγωγικόσ Καθοδόγηςησ Δ.Ε. ϋκθεςη με το πϋρασ κϊθε τετραμόνου 
και ο Προώςτϊμενοσ ςυνθϋτει και κωδικοποιεύ αυτϋσ τισ εκθϋςεισ και ςυγκαλεύ ςε ςϑςκεψη 
τουσ χολικοϑσ υμβοϑλουσ για την «αναζότηςη τρϐπων πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ των 
προβλημϊτων, αλλϊ και εμπλουτιςμοϑ τησ καινοτομύασ των Ερευνητικών Εργαςιών με νϋεσ 
κατευθϑνςεισ» (Εγκϑκλιοσ Αριθ. Πρωτ. 160985/Γ2/07-10-2014, 151934/Γ2/17-10-2013, 
120885/Γ2/03-09-2013, κ.α.). την παροϑςα μελϋτη, χρηςιμοποιόθηκε αυτοϑ του εύδουσ η 
ανατροφοδϐτηςη απϐ ϐλα τα Λϑκεια τησ Περιφϋρειασ Ηπεύρου (62 Λϑκεια) απϐ το πιλοτικϐ 
τετρϊμηνο εφαρμογόσ των ΕΕ ϋωσ και το 1ο  τετρϊμηνο του ςχολικοϑ ϋτουσ 2014-2015.  

Ζ θαηλνηνκία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην   

Οι ΕΕ απϐ τον επτϋμβριο του 2011, ςϑμφωνα με τον οδηγϐ του εκπαιδευτικοϑ ο οπούοσ 
κυκλοφορεύ τον Ιοϑνιο του 2011 με επιςτημονικϊ υπεϑθυνο τον Ματςαγγοϑρα, αποτελοϑν 
ερμηνευτικϋσ, πειραματικϋσ, περιγραφικϋσ ό δημοςκοπικϋσ ϋρευνεσ που καλϑπτουν τϋςςερισ 
παιδαγωγικϋσ αρχϋσ: την αρχό τησ διερευνητικόσ προςϋγγιςησ τησ μϊθηςησ υιοθετώντασ 
την προςϋγγιςη τησ φθύνουςασ καθοδόγηςησ, την αρχό τησ διεπιςτημονικόσ ςυνεργαςύασ 
των καθηγητών, την αρχό τησ ςυνεργαςύασ των μαθητών, και την αρχό τησ διαφοροπούηςησ 
τησ διδαςκαλύασ· ενώ, δύνουν ϋμφαςη ςτη χρόςη τησ τεχνολογύασ και τη διϊχυςό τουσ ςτο 
διαδύκτυο (Ματςαγγοϑρασ, 2011γ). Η αξιολϐγηςη των μαθητών ςτισ ΕΕ αφορϊ τη 
διαδικαςύα τησ ϋρευνασ, το περιεχϐμενο τησ ερευνητικόσ ϋκθεςησ, τη γλώςςα και τη δομό 
τησ ερευνητικόσ ϋκθεςησ, και τη δημϐςια παρουςύαςη τησ ΕΕ με διαφορετικϐ ςυντελεςτό 
βαρϑτητασ· ενώ, ςτα εργαλεύα αξιολϐγηςησ των μαθητών ςυμπεριλαμβϊνονται και οι 
κλύμακεσ διαβαθμιςμϋνων κριτηρύων αξιολϐγηςησ (rubrics) και λαμβϊνεται υπϐψη ο 
ατομικϐσ βαθμϐσ και ο βαθμϐσ τησ ομϊδασ ςτην οπούα ςυμμετεύχε κϊθε μαθητόσ 
(Ματςαγγοϑρασ, 2011γ). Οϑτωσ, ςε κοινό πλεϑςη με τουσ Robertson, Wohlstetter και 
Mohrman (1995), και τουσ Kozma και Anderson (2002), για τουσ οπούουσ ϋγινε αναφορϊ ςε 
προγενϋςτερη ενϐτητα, η ομϊδα ςχεδιαςμοϑ οριοθετεύ τισ ΕΕ ωσ καινοτομύα.  

ρεδηαζκόο ηεο θαηλνηνκίαο 

Η ςτρατηγικό τησ Λιςςαβώνασ οδόγηςε ςτην ςυγκεκριμενοπούηςη τησ ευρωπαώκόσ 
αντύληψησ τησ κοινωνύασ τησ γνώςησ που εκφρϊζεται με το τρύγωνο τησ γνώςησ, το οπούο 
ςυνθϋτουν η εκπαύδευςη, η ϋρευνα, και η καινοτομύα (Σςαοϑςησ, 2009). ε κεύμενο τησ 
UNESCO αποτυπώνεται η περιγραφό των τεςςϊρων τϑπων μϊθηςησ, οι οπούοι θεωροϑνται 
ωσ βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ εκπαύδευςησ και ςτυλοβϊτεσ τησ γνώςησ ςτη διϊρκεια τησ ζωόσ του 
ανθρώπου· η μϊθηςη του πώσ να μαθαύνει, να ενεργεύ, να ςυμβιώνει να υπϊρχει 
(UNESCO,1996). Επύςησ, τον Οκτώβρη του 2003 ςτη ςυνϊντηςη των Τπουργών των χωρών 
τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ με θϋμα "Towards Knowledge Societies", αναδϑεται η ανϊγκη για 
τη μετϊβαςη απϐ την κοινωνύα τησ πληροφορύασ ςτη κοινωνύα τησ γνώςησ. Εν τϋλει, οι 
εκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ϐπωσ εκλόφθηκαν απϐ τουσ ιθϑνοντεσ 
ςτον ελληνικϐ χώρο, οδηγοϑν ςτην εξαγγελύα του Νϋου χολεύου που θϋλει το μαθητό 
«μικρϐ διανοοϑμενο», «μικρϐ Επιςτόμονα», «μικρϐ ερευνητό», «γλωςςομαθό», και να 
κατακτϊ το «Μαθαύνω πώσ να μαθαύνω» (ΤΠΔΜΘ, 2010) και ςτη ςυνϋχεια, ςτισ προτϊςεισ 
του Ματςαγγοϑρα και τησ ομϊδασ του για την καινοτομύα των ΕΕ, την οπούα και θεςμοθετεύ 
το ΤΠΔΜΘ. 

το ςχεδιαςμϐ ςυμπεριλαμβϊνονται επιμορφώςεισ απϐ πλευρϊσ Ο.ΕΠ.ΕΚ. για τουσ 
καθηγητϋσ που θα αναλϊβουν την υλοπούηςη τησ καινοτομύασ και για επιμορφωτϋσ των 
καθηγητών· και βϋβαια, ςυντϊςςεται το αντύςτοιχο υλικϐ, ο Οδηγϐσ Επιμορφωτό 
(Ματςαγγοϑρασ, 2011α) και ο Οδηγϐσ Επιμορφοϑμενου (Ματςαγγοϑρασ, 2011β). ϑμφωνα 
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με ςτοιχεύα του Ο.ΕΠ.ΕΚ., οι επιμορφώςεισ ξεκινοϑν τον Ιοϑνιο του 2011, ςυγκεκριμϋνα 
επιμορφώνονται 1061 εκπαιδευτικού το διόμερο 27-28 Ιουνύου, και επειδό οι ανϊγκεσ των 
εκπαιδευτικών για το ςυγκεκριμϋνο επιμορφωτικϐ πρϐγραμμα θεωροϑνται απϐ τον ύδιο τον 
οργανιςμϐ ϐτι εύναι πολϑ μεγϊλεσ, αποφαςύζεται να επαναληφθεύ το πρϐγραμμα. Πρϊγματι, 
το διόμερο 22-23 επτεμβρύου επιμορφώνονται τελικϊ 1631 καθηγητϋσ απϐ ςϑνολο 
αιτοϑντων 10213. Οι επιμορφοϑμενοι προορύζονται να λειτουργόςουν ωσ πολλαπλαςιαςτϋσ 
ςτισ ςχολικϋσ τουσ μονϊδεσ και η υλοπούηςη τησ καινοτομύασ οριοθετεύται ςτο πρώτο 
τετρϊμηνο του ςχολικοϑ ϋτουσ 2011-2012. Ση ςκυτϊλη αναλαμβϊνει το ΤΠΔΜΘ, το οπούο 
ζητϊ εκθϋςεισ ανατροφοδϐτηςησ απϐ τουσ Προώςταμϋνουσ Επιςτημονικόσ και 
Παιδαγωγικόσ Καθοδόγηςησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ για κϊθε ςχολικϐ ϋτοσ, μϋςω 
εκθϋςεων ανατροφοδϐτηςησ επύ των ΕΕ των χολικών υμβοϑλων για κϊθε τετρϊμηνο 
εφαρμογόσ.  

υνοψύζοντασ, τα βόματα ςχεδιαςμοϑ τησ καινοτομύασ των ΕΕ δεύχνουν να ςυνιςτοϑν η 
επιςκϐπηςη τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ, η κατϊθεςη προτϊςεων και απϐφαςη για την 
ειςαγωγό τησ και τϋλοσ ο ςχεδιαςμϐσ αυτϐσ καθ' εαυτϐσ τησ καινοτομύασ, δηλαδό η 
ανϊπτυξη του ςχεδύου δρϊςησ η οπούα ςυνοδεϑεται απϐ ςυνεχό αξιολϐγηςη. Κατϊ ςυνϋπεια, 
ακολουθοϑν το θεωρητικϐ πλαύςιο ςχεδιαςμοϑ ειςαγωγόσ καινοτομιών. 

Σππνινγία ηεο θαηλνηνκίαο 

Σα τϋςςερα δομικϊ ςτοιχεύα του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ ςυνθϋτουν οι ςτϐχοι, τα 
περιεχϐμενα, οι μϋθοδοι και τα μϋςα διδαςκαλύασ, και οι μϋθοδοι αξιολϐγηςησ (Βρεττϐσ & 
Καψϊλησ, 1994). ήςον αφορϊ τισ ΕΕ, ςτοχεϑουν α) ςτην ενεργοπούηςη τησ ςκϋψησ, τησ 
δημιουργικϐτητασ και τησ πρωτοβουλύασ των μαθητών, β) ςτην ανϊπτυξη του ςτοχαςμοϑ, 
τησ κριτικόσ και αυτοκριτικόσ ςκϋψησ, γ) αυξϊνουν το ενδιαφϋρον για τα επιμϋρουσ 
μαθόματα, δ) δημιουργοϑν διαϑλουσ επικοινωνύασ του ςχολεύου με την τοπικό κοινωνύα, κ.α. 
(Ματςαγγοϑρασ, 2011γ, ς. 19-20), προωθοϑν τη χρόςη διαδικτϑου και τη χρόςη των ΣΠΕ ςε 
ϐλεσ τισ φϊςεισ τησ ΕΕ (Ματςαγγοϑρασ, 2011γ, ς. 55-69) και δύνουν ϋμφαςη ςτη 
διαμορφωτικό αξιολϐγηςη ϋναντι τησ τελικόσ, το οπούο βϋβαια δεν διαφοροποιεύ την 
τρϋχουςα κατϊςταςη ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη ςτα ςχολεύα, αλλϊ πϋραν τοϑτων, ειςϊγουν 
νϋα εργαλεύα αξιολϐγηςησ (rubrics). Αυτοδύκαια, λοιπϐν, ςυγκαταλϋγονται ςτισ 
εκπαιδευτικϋσ-παιδαγωγικϋσ καινοτομύεσ. 

Επιπλϋον, η καθιϋρωςη τησ δημϐςιασ παρουςύαςησ των ΕΕ αποτελοϑν και ϋνα εύδοσ 
επιβρϊβευςησ των υπεϑθυνων καθηγητών, ςτοιχεύο που αφορϊ διοικητικό-οργανωτικό 
καινοτομύα (Γιαννακϊκη, 2005). Αξιοςημεύωτοσ επύςησ εύναι και ρϐλοσ των υπευθϑνων 
καθηγητών, ϐπωσ αναπτϑςςεται με τη ςυνδιδαςκαλύα και γενικϊ την επιςτημονικό 
ςυνεργαςύα. Η ευελιξύα που δύνεται ςτουσ καθηγητϋσ ϐςον αφορϊ την επιλογό του θϋματοσ 
τησ ΕΕ και την ϋκταςό τησ, επηρεϊζει τισ πεποιθόςεισ και τισ ςτϊςεισ τουσ ωσ προσ τη 
διδακτικό πρακτικό και προκαλεύ αλλαγϋσ ςτισ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ τουσ αλλϊ 
και μεταξϑ καθηγητών και μαθητών. Σα τελευταύα αναδεικνϑουν καινοτϐμα ςτοιχεύα που 
αφοροϑν το ςχολικϐ κλύμα και τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ (Γιαννακϊκη, 2005). Επιςημαύνεται 
δε ϐτι, δεν ξεχωρύζει μαθητϋσ χαμηλών επιδϐςεων ό με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ό μαθητϋσ που 
ανόκουν ςε εθνικϋσ και κοινωνικϋσ μειονϐτητεσ, αντύθετα· η αρχό τησ διαφοροποιημϋνησ 
διδαςκαλύασ λειτουργεύ ωσ ομπρϋλα για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ. Κατϊ κϑριο, λοιπϐν, λϐγο ενώ 
αφορϊ εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό καινοτομύα, εμπεριϋχει ςτοιχεύα και διοικητικόσ 
καινοτομύασ και καινοτομύασ που αφορϊ το κλύμα και τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ.  

το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα οι διαςτϊςεισ και λειτουργύεσ τησ εκπαιδευτικόσ 
μονϊδασ που ςχεδιϊζονται κεντρικϊ και αναφϋρονται ςτο περιεχϐμενο του αναλυτικοϑ 
προγρϊμματοσ και ςτην ομαδοπούηςη των μαθητών, ςχετιζϐμενα ϊμεςα με την καινοτομύα 
των ΕΕ, "ουςιαςτικϊ βρύςκονται ςε ςτϊδιο εφαρμογόσ ϐταν διαχϋονται ςτισ μονϊδεσ, με 
αποτϋλεςμα να μην υπϊρχει δυνατϐτητα ουςιαςτικόσ παρϋμβαςησ" (ιακοβϋλλησ, 2011, ς. 
43), Αλλϊ, ςτη ςυγκεκριμϋνη καινοτομύα η υιοθϋτηςη τησ αρχόσ τησ διαφοροποιημϋνησ 
διδαςκαλύασ και η ελαςτικϐτητα ςτη διαχεύριςη του χρϐνου ςε ςχϋςη με την ϋκταςη του 
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θϋματοσ τησ ερευνητικόσ εργαςύασ, μποροϑν να αναδεύξουν, ςϑμφωνα πϊλι με τον ύδιο, 
καινοτϐμουσ καθηγητϋσ παρϐτι η ανϊληψη πρωτοβουλύασ για το ςχεδιαςμϐ και την 
υλοπούηςη τησ καινοτομύασ προϋρχεται απϐ τα ανώτερα ιεραρχικϊ κλιμϊκια (top-down 
διαδικαςύα). 

ηξαηεγηθέο ρεηξηζκνύ ηεο θαηλνηνκίαο 

Η επιτυχύα μιασ καινοτομύασ προϒποθϋτει την εξαςφϊλιςη τησ υποςτόριξησ των κϋντρων 
ιςχϑοσ, ϐπωσ η ανώτατη διούκηςη ό οι ομϊδεσ ςτελεχών ό εργαζομϋνων με ιςχυρό δϑναμη. 
Σο ΤΠΔΜΘ ςτόριξε την καινοτομύα με τα ϋγγραφα του 97364/Γ2/30-08-2011 και 113182 
/Γ2/30-09-2011 υιοθετώντασ τη ςυνδιδαςκαλύα, καθϐριςε ζώνεσ για τη διεξαγωγό τησ 
καινοτομύασ ώςτε να δημιουργοϑνται τμόματα με αριθμϐ μαθητών μικρϐτερο αυτοϑ των 
τμημϊτων διδαςκαλύασ, ςτο ρϐλο του ςυλλϐγου διδαςκϐντων πρϐςθεςε τη διαςφϊλιςη των 
προϒποθϋςεων για την ακώλυτη διεξαγωγό και ςτόριξη των ΕΕ, ϐριςε ςυντονιςτό για το 
ςϑνολο των ΕΕ ςτη ςχολικό μονϊδα, ϐριςε η βαθμολογύα ςτισ ΕΕ να μετρϊ ςτο μϋςο ϐρο και 
χαρακτόριςε το πρώτο τετρϊμηνο ωσ πιλοτικϐ, ενώ με τισ 8837/Γ2/25-01-2012, ΤΠΔΜΘ 
και 105847/Γ2/03-09-2012, ΤΠΑΙΘΠΑ εξαςφϊλιςε εκθϋςεισ ανατροφοδϐτηςησ τησ 
καινοτομύασ. Αξιοςημεύωτο ϐτι η ΕΕ ορύζεται αρχικϊ ωσ α΄ανϊθεςη για ϐλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ, ενιςχϑοντασ με τον τρϐπο αυτϐ τη ςυμμετοχό και εν γϋνει την εμπλοκό 
ϐλων των εκπαιδευτικών, αλλϊ ςτη ςυνϋχεια αποκλεύονται κϊποιεσ ειδικϐτητεσ με νϋεσ 
εγκυκλύουσ. Για παρϊδειγμα, εκπαιδευτικού κλϊδου ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 αναλαμβϊνουν μύα ΕΕ 
ανϊ τετρϊμηνο εφϐςον i) για τη ςυμπλόρωςη του υποχρεωτικοϑ ωραρύου τουσ 
υπολεύπονται δϑο (02) ώρεσ και δεν απαιτεύται η μετακύνηςό τουσ ςε ϊλλη ςχολικό μονϊδα 
για κϊλυψη ωρών τησ ειδικϐτητϊσ τουσ, ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ οικεύασ Δ/νςησ 
Δ/θμιασ Εκπ/ςησ (Εγκϑκλιοι Αριθ. Πρωτ. 160985/Γ2/07-10-2014 και 141285/Γ2/08-09-
2014). 

Με νϋα ϋγγραφα, πϋραν των ανωτϋρω, η καθιϋρωςη ζώνησ ΕΕ γύνεται ελαςτικό, 
μειώνεται το εβδομαδιαύο ωρϊριο για τισ ΕΕ και καταργεύ τη ςυνδιδαςκαλύα ςτα γενικϊ 
Λϑκεια. Αντύθετα, ςϑμφωνα με τισ τεχνολογικϋσ ανϊγκεσ, ϐπωσ προϋκυψαν απϐ τισ εκθϋςεισ, 
ορύζεται ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα -ϐπου εύναι δυνατϐν- ϋνασ εκ των καθηγητών τησ 
πληροφορικόσ να ςτηρύζει εκ περιτροπόσ τισ ομϊδεσ των διαφορετικών ερευνητικών 
θεμϊτων ςτην αξιοπούηςη των ΣΠΕ για την αναζότηςη και επεξεργαςύα δεδομϋνων και την 
παρουςύαςη των ςυμπεραςμϊτων.  

Παρϊλληλα, οι χολικού ϑμβουλοι καλοϑνται απϐ το υπουργεύο να ςυνδρϊμουν ςτην 
επιμϐρφωςη των καθηγητών, γεγονϐσ το οπούο ςυνϊδει και με το καθηκοντολϐγιϐ τουσ 
(ΥΕΚ 1340, τ.Β/2002, ϊρθρο 8, παρ. 1γ). Οι χολικού ϑμβουλοι επιδϐθηκαν ςε 
επιμορφώςεισ και ημερύδεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, παρϐτι, δεν εύχε προωθηθεύ για 
αυτοϑσ η επιμϐρφωςό τουσ ωσ επιμορφωτών ςτισ ΕΕ και δεν προβλϋφθηκε κϊποιο κονδϑλι 
ώςτε να οργανώςουν επιμορφώςεισ καλώντασ όδη επιμορφωμϋνουσ επιμορφωτϋσ ςτισ ΕΕ. 
Επύςησ, δεν πραγματοποιόθηκε, ιδιαύτερα, κϊποια επιμϐρφωςη των διευθυντών για τη 
διαχεύριςη καινοτομιών απϐ πλευρϊσ Ο.ΕΠ.ΕΚ., παρϊ μϐνο ημερύδεσ· για παρϊδειγμα, ςτην 
Περιφϋρεια Ηπεύρου, δϑο τον αριθμϐ. Επύςησ, δεν εξαςφαλύζονται πϐροι, ϐπωσ εξοπλιςμού 
εργαςτηρύων υπολογιςτών, αςϑρματη δικτϑωςη, εμπλουτιςμϐσ βιβλιοθηκών, οικονομικό 
ενύςχυςη.  

Για την αντιμετώπιςη των αντιςτϊςεων απϐ τουσ υλοποιητϋσ τησ καινοτομύασ, το οπούο 
επύςησ αποτελεύ πολϑ ςημαντικό παρϊμετρο ςτην εφαρμογό τησ καινοτομύασ, οι αριθμού 
αποτελοϑν ϋνα δεύγμα. υγκεκριμϋνα, ό αθρϐα κατϊθεςη αιτόςεων των εκπαιδευτικών για 
επιμϐρφωςη ςτισ ΕΕ εύναι απϐδειξη τησ αποδοχόσ τουσ. Βϋβαια, κατϊ την πορεύα τα 
πρϊγματα διαφοροποιοϑνται. τη ςυνϋχεια, λοιπϐν, θα προβληθοϑν τα προβλόματα που 
προϋκυψαν απϐ την πιλοτικό εφαρμογό και μετϋπειτα, ωσ και κϊποια φαινϐμενα 
απογοότευςησ και αντύςταςησ που ςημειώθηκαν απϐ τουσ καθηγητϋσ ςτισ ςχολικϋσ 
μονϊδεσ, ϐπωσ αυτϊ αποτυπώνονται ωσ ςχϐλια/παρατηρόςεισ ςτισ εκθϋςεισ των χολικών 
υμβοϑλων για κϊθε τετρϊμηνο εφαρμογόσ, και εν τϋλει, ϐπωσ κωδικοποιόθηκαν ςτισ 

http://projectinsch.files.wordpress.com/2012/04/30_8_11-cebfceb4ceb7ceb3ceafceb5cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7-ceb4ceb9ceb4ceb1cf83cebaceb1cebbceafceb1-cf84ceb7cf82-ceb5ceb5-cf84ceb7cf82.pdf
http://projectinsch.files.wordpress.com/2012/04/ereynhtikh_ergasia_epal_110930.pdf
http://projectinsch.files.wordpress.com/2012/04/ereynhtikh_ergasia_epal_110930.pdf
http://projectinsch.files.wordpress.com/2012/04/ereynhtikh_ergasia_epal_110930.pdf
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ςυγκεντρωτικϋσ εκθϋςεισ του Προώςταμϋνου Παιδαγωγικόσ και Επιςτημονικόσ 
Καθοδόγηςησ. 

Παξαηεξήζεηο, ζρόιηα θαη ζπλαηζζήκαηα ππεπζύλσλ εθπαηδεπηηθώλ 

Η απϐτομη μετϊβαςη απϐ τη νοοτροπύα του ενϐσ βιβλύου, ςτην ϋρευνα χωρύσ βιβλύο, 
αλλϊ μϋςω διαδικτϑου και βιβλιογραφύασ, εύχε ωσ αποτϋλεςμα, να παρατηρεύται αδυναμύα 
ςτισ βιβλιογραφικϋσ ϋρευνεσ και αναςφϊλεια εκ μϋρουσ των εκπαιδευτικών για την ακριβό 
διατϑπωςη των ερευνητικών ερωτημϊτων. Επιπρϐςθετα, η δυςκολύα των μαθητών ςτη 
δημιουργικό γραφό και ςτην κατανϐηςη κειμϋνων τουσ ωθοϑςε ςτο Copy /Paste, γεγονϐσ το 
οπούο ςταδιακϊ εξαλεύφεται και γεννϊ αιςιοδοξύα. ήμωσ, οι μαθητϋσ δεν ϋχουν ςυνηθύςει να 
μετϋχουν ςε ομαδοςυνεργατικϋσ διαδικαςύεσ και δεν διαθϋτουν τισ ςχετικϋσ δεξιϐτητεσ, 
αλλϊ οϑτε και η πλειοψηφύα των εκπαιδευτικών. Επύςησ, κατϊ την υλοπούηςη των ΕΕ μϋχρι 
τον Ιοϑνιο του 2014 αναδεικνϑεται η μη εφαρμογό ζώνησ ΕΕ, η οπούα αφαιρεύ τη 
δυνατϐτητα να δημιουργοϑνται τμόματα ενδιαφϋροντοσ με ιδανικϐ αριθμϐ ομϊδων, αλλϊ 
και ανεπαρκόσ χρϐνοσ για υλοπούηςη των ΕΕ με τη μεύωςη των ωρών των ΕΕ και την 
παρατόρηςη ϐτι δεν διαφυλϊςςεται εν γϋνει ο διδακτικϐσ χρϐνοσ. Επύςησ, η κατϊργηςη τησ 
ςυνδιδαςκαλύασ ςτο Γενικϐ Λϑκειο παγιώθηκε. Οι εκπαιδευτικού προτεύνουν το μϊθημα των 
«Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ» να προςαρμοςτεύ ςτισ απαιτόςεισ των ΕΕ και τη ςυνεχό 
υποςτόριξη απϐ χολικοϑσ υμβοϑλουσ, ςυχνϐτερεσ επιμορφώςεισ- βιωματικϊ ςεμινϊρια - 
μικροδιδαςκαλύεσ εφαρμογόσ ΕΕ, που ςταδιακϊ ϐμωσ εξαςθενεύ αναδεικνϑοντασ την 
απογοότευςό τουσ περιςςϐτερο παρϊ την κϊλυψη αναγκών τουσ. Πολλού καθηγητϋσ 
αποφεϑγουν να αναλϊβουν ΕΕ, ενώ κϊποιοι ϊλλοι που το επιθυμοϑν δεν τουσ δύνεται η 
δυνατϐτητα. Να επιςημϊνουμε και το φϐβο των καθηγητών για μη ςυμπλόρωςη ωραρύου, 
με ςυνϋπεια μετακύνηςη εκτϐσ περιοχόσ ό και διαθεςιμϐτητα και οπούοσ τουσ οδηγεύ να 
αναλϊβουν ΕΕ, ϋςτω και αν ενδϐμυχα το αποφεϑγουν. ημαντικϐ πρϐβλημα ςυνιςτϊ η 
απουςύα υπευθϑνων ςτισ βιβλιοθόκεσ. Η ϋλλειψη οικονομικών πϐρων καθορύζει την 
ποιϐτητα των ΕΕ μιασ και αυτϋσ ςτεροϑνται καταςκευών και τεχνημϊτων, απαιτοϑμενο 
κατϊ την εκπϐνηςη των ΕΕ. Τπϊρχουν ελλεύψεισ ςε υπολογιςτϋσ, εκτυπωτϋσ, 
βιντεοπροβολεύσ. Επύςησ υπϊρχουν ςοβαρϋσ ελλεύψεισ ςε Η/Τ , υλικϊ, εργαλεύα, ακϐμα και 
φακϋλουσ. Παρουςιϊζεται μειωμϋνο το ενδιαφϋρον των μαθητών ςε πολλϋσ περιπτώςεισ και 
απροθυμύα ςυμμετοχόσ· ενώ, απϐ πλευρϊσ εκπαιδευτικών ςϑγχυςη και απογοότευςη. 

Αλάιπζε 

Πϋραν τησ τυπολογύασ τησ καινοτομύασ, εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό με ςτοιχεύα 
διοικητικοϑ χαρακτόρα και ςτοιχεύα που επηρεϊζουν το κλύμα και τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, 
top-down καινοτομύα, καινοτομύα δυναμικοϑ ξεκινόματοσ και ομϊδα ςτϐχο την πλειοψηφύα 
των μαθητών του Λυκεύου· καταλυτικό μπορεύ να αποβεύ και η γνώςη των ςτρατηγικών και 
παραμϋτρων που ςυνδϋονται με την επιτυχό εφαρμογό τησ καινοτομύασ, για τη θεμελύωςη 
γερών βϊςεων για νεοειςερχϐμενεσ. 

Αναλυτικϐτερα, διαπιςτώνεται ϋλλειψη επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών επύ των αρχών 
των ΕΕ, η οπούα ενιςχϑει τουσ φϐβουσ και υποδαυλύζει ό υποβαθμύζει τη καινοτομύα, μπορεύ 
δε να λειτουργεύ και αντύθετα απϐ τουσ ςκοποϑσ τησ. Ψσ ςυνϋπεια, λοιπϐν, αυτόσ, εύναι η 
αποφυγό ανϊληψησ ΕΕ απϐ οριςμϋνουσ εκπαιδευτικοϑσ. ε ςημαντικϐ, βϋβαια, πρϐβλημα, 
αναδεικνϑεται το γεγονϐσ ϐτι οι πολλού καθηγητϋσ επιφυλϊςςονται ςτη διατϑπωςη των 
ερευνητικών ερωτημϊτων, τα οπούα θϋτουν τα θεμϋλια πϊνω ςτα οπούα αναπτϑςςεται η ΕΕ, 
αφοϑ εύναι υπεϑθυνα τϐςο για το εύδοσ τησ ϋρευνασ, ϐςο και για τα εργαλεύα αυτόσ. Τπόρχε 
εμπειρύα ςε κϊποιουσ καθηγητϋσ απϐ ϊλλα προγρϊμματα, ϐπωσ  περιβαλλοντικόσ 
εκπαύδευςησ και αγωγόσ υγεύασ, αλλϊ δεν ςχετιζϐταν με την ϋρευνα ςτο βαθμϐ τουλϊχιςτον 
που απαιτεύται για τισ ΕΕ. Επύςησ,  οριςμϋνοι εκπαιδευτικού, με ειδικϐτητεσ που 
προβλϋπονταν, παρακολοϑθηςαν το "Μεύζον Πρϐγραμμα Επιμϐρφωςησ" που αφοροϑςε και 
την ομαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα, αλλϊ το ποςοςτϐ αυτϐ όταν μικρϐ και επιπλϋον δεν 
πρϐλαβαν να αφομοιωθοϑν οι γνώςεισ ςτη τϊξη για πολλοϑσ, αφοϑ ςε μεγϊλο βαθμϐ δεν 
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ϋχει διαφοροποιηθεύ η κουλτοϑρα του ςχολεύου, και ςε αυτϐ πολϑ μεγϊλο ρϐλο αςκοϑν τα 
ηγετικϊ χαρακτηριςτικϊ των διευθυντών.  

Επιπλϋον, παρϐτι οι χολικού ϑμβουλοι επιδϐθηκαν ςε επιμορφώςεισ και ημερύδεσ προσ 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ, η καινοτομύα όδη ϋτρεχε ενώ το δυναμικϐ ξεκύνημα και το δυναμικϐ 
περιεχϐμενο τησ με τισ τϋςςερισ αρχϋσ τησ απαιτοϑςε και αντύςτοιχη ϋγκαιρη, πριν την αρχό 
τησ υλοπούηςόσ τησ, επιμϐρφωςη-εκπαύδευςη των καθηγητών, αλλϊ και των διευθυντών οι 
οπούοι καλοϑντο να προωθόςουν το ϐραμα τησ καινοτομύασ. Ουςιαςτικϊ, η εςτύαςη ςτο 
αποτϋλεςμα, ϐςον αφορϊ τη ςχολικό μονϊδα, εξαρτϊται απϐ τισ ηγετικϋσ ικανϐτητεσ του 
διευθυντό. Η ςημαςύα του ρϐλου των διευθυντών ςτην ειςαγωγό και διαχεύριςη των 
καινοτομιών ςτη ςχολικό μονϊδα εύναι ουςιαςτικό και εκ των ων ουκ ϊνευ. Ειδικϐτερα, 
ςϑμφωνα με τον Παπακωνςταντύνου: "Ο διευθυντόσ θα πρϋπει να αναχθεύ ςε ηγϋτη για να 
μπορϋςει να διαχειριςτεύ τισ καινοτομύεσ και να ξεφϑγει απϐ τη λογικό τησ διαχεύριςησ τησ 
κατϊςταςησ." (Παπακωνςταντύνου, 2008, ς. 238). Γενικϐτερα, επεύγουςα παραμϋνει η 
επιμϐρφωςη των Διευθυντών ςχολικών μονϊδων ςτο τομϋα τησ διούκηςησ γενικϐτερα, τϐςο 
για την αντιμετώπιςη τησ ειςαγωγόσ των καινοτομιών· αλλϊ και ειδικϐτερα ςτη εκϊςτοτε 
φιλοςοφύα των νεοειςερχϐμενων καινοτομιών. Εν κατακλεύδι, παρϐτι οι αλλαγϋσ 
"αποτελοϑν κϑριο χαρακτηριςτικϐ τησ φϑςησ του ανθρώπου και του κϐςμου γενικϐτερα, οι 
οργανώςεισ αντιμετωπύζουν ςημαντικϊ προβλόματα ςτο ζότημα των αλλαγών" και για το 
λϐγο αυτϐ "η κατανϐηςη και διούκηςό τουσ αποτελεύ ιδιαύτερα ςημαντικό ικανϐτητα που 
πρϋπει να διαθϋτουν τα διοικητικϊ και κυρύωσ τα ηγετικϊ ςτελϋχη" (Μπουραντϊσ, 2002, ς. 
574).  

Με εξαύρεςη τουσ προαναφερϐμενουσ διςταγμοϑσ των εκπαιδευτικών και ύςωσ την μη 
απϐλυτη κατανϐηςη τησ ειςαγωγόσ τησ αλλαγόσ, δεν παρατηρόθηκαν ουςιαςτικϋσ 
αντιςτϊςεισ, παρϊ την μη ικανοποιητικό εκπαύδευςη. ήςον δε αφορϊ την απογοότευςη που 
παρατηρόθηκε κατϊ την υλοπούηςη, αυτό δεν εύναι αδικαιολϐγητη ςε ϋνα βαθμϐ, αφοϑ ςτα 
αρνητικϊ ςυναιςθόματα που διακατϋχουν τουσ φορεύσ τησ αλλαγόσ μϋχρι τη παγύωςό τησ 
εντοπύζονται και ςυναιςθόματα ακινητοπούηςησ, ϊρνηςησ και μελαγχολύασ. Η καινοτομύα 
των ΕΕ ειςόχθη δυναμικϊ, ενώ η αντύςτοιχη εκπαύδευςη κρύνεται αφενϐσ ανεπαρκόσ, 
αφετϋρου πραγματοποιόθηκε ςε μεταγενϋςτερο ςχετικϊ χρϐνο. Αντύθετα μια επαρκόσ και 
ϋγκαιρη εκπαύδευςη, προ τησ εφαρμογόσ, θα μεύωνε δραςτικϊ τα αρνητικϊ ςυναιςθόματα. 

Πιθανϐν, η ανϊγκη ςυμπλόρωςησ διδακτικοϑ ωραρύου των καθηγητών ςε ςχϋςη με την 
περιρρϋουςα οικονομικό κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα να ευθϑνονται για τον περιοριςμϐ των 
προςλόψεων και κατϊ ςυνϋπεια και των ειδικοτότων των καθηγητών που αναλαμβϊνουν 
ΕΕ και επιπλϋον τη κατϊργηςη τησ ςυνδιδαςκαλύασ. Η κατϊργηςη τησ ςυνδιδαςκαλύασ 
κατϊφερε πολϑ μεγϊλο πλόγμα ςτην εφαρμογό τησ καινοτομύασ, καταργώντασ τη 
διεπιςτημονικϐτητα, μύα απϐ τισ αρχϋσ πϊνω ςτισ οπούεσ ςχεδιϊςτηκε. Επιπλϋον, θεωρεύται 
απαραύτητη η ταυτϐχρονη παρουςύα δϑο καθηγητών επύ ϋνα ςυνεχϐμενο δύωρο ςε κϊθε 
τμόμα ενδιαφϋροντοσ, ώςτε να υπϊρχει επαρκόσ υποςτόριξη των μαθητικών ομϊδων, 
ςωςτό παρακολοϑθηςη των εργαςιών των ομϊδων, παρϋμβαςη ςτη λειτουργύα τησ ομϊδασ 
και εξομϊλυνςη των δυςλειτουργιών ϐπου εμφανύζονται. Προτεύνεται, πϋραν τησ 
επαναφορϊσ τησ ςυνδιδαςκαλύασ και η καθιϋρωςη ζώνησ, ϋςτω και αν αυτϐ ϋμμεςα ϋχει 
οικονομικϋσ επιπτώςεισ με την απαςχϐληςη περιςςϐτερων εκπαιδευτικών και τη μη 
ςυμπλόρωςη ωραρύου κϊποιων ϊλλων. Η επαναφορϊ τησ ζώνησ ΕΕ θα ενθαρρϑνει τουσ 
μαθητϋσ να επιλϋγουν θϋματα ανϊλογα με τα ενδιαφϋροντϊ τουσ για καλϑτερα μαθηςιακϊ 
αποτελϋςματα.  

Η διευκϐλυνςη και ςτόριξη απϐ τα κϋντρα ιςχϑοσ ϋχει χρϋοσ να ςυνϊδει με τισ προτϊςεισ 
τησ ςυνεχοϑσ ανατροφοδϐτηςησ και αξιολϐγηςησ απϐ την εφαρμογό τησ καινοτομύασ. 
Επιπρϐςθετα, οι αρμϐδιοι φορεύσ, κρύνοντασ ορθολογικϊ, να μην οδηγοϑν ςε 
καταςτρατόγηςη ςημαντικών οφελών απϐ την εφαρμογό τησ καινοτομύασ, ϐπωσ για 
παρϊδειγμα αυτϊ που προκϑπτουν απϐ τη ςυνδιδαςκαλύα και την διεπιςτημονικό 
ςυνεργαςύα των υπευθϑνων εκπαιδευτικών.  
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Δπίινγνο   

το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, ο ςυγκεντρωτικϐσ χαρακτόρασ του εύναι 
δεςμευτικϐσ για bottom-up αλλαγϋσ, δημιουργώντασ "ϋνα κλειςτϐ ςϑςτημα εκπαύδευςησ, το 
οπούο δεν επιδϋχεται εϑκολα την αλλαγό και την καινοτομύα..." (OECD, 1997, ς.191). Για να 
αντιμετωπιςθοϑν, λοιπϐν, οι αντιςτϊςεισ και να εξαςφαλιςτεύ η υποςτόριξη μιασ κυρύωσ 
εκπαιδευτικόσ-παιδαγωγικόσ καινοτομύασ ςτη ςχολικό μονϊδα απϐ αυτοϑσ που θα κληθοϑν 
να την εφαρμϐςουν, τουσ καθηγητϋσ, θα πρϋπει εκτϐσ του ϐτι να εκπαιδευτοϑν για την 
υλοπούηςό τησ, να γνωρύςουν και τη φιλοςοφύα τησ, η οπούα και να ςυμπεριληφθεύ ςτο 
ϐραμα του ςχολεύου. Επύςησ, οι διευθυντϋσ και τα ςτελϋχη που ςυμμετϋχουν ςτην 
καινοτομύα, απαιτεύται "να διαγνώςουν και να ταυτοποιόςουν τουσ παρϊγοντεσ που εύναι 
ευνοώκού, τουσ μοχλοϑσ ςτουσ οπούουσ μποροϑν να επιδρϊςουν ό να ενεργόςουν, τισ 
διαδικαςύεσ που πρϋπει να ελϋγξουν", (Παπακωνςταντύνου, 2008, ς. 239). Κατϊ ςυνϋπεια, οι 
καθηγητϋσ εύναι απαραύτητο να εύναι γνώςτεσ των γενικών και ειδικών ςτϐχων τησ 
εκπαιδευτικόσ καινοτομύασ, αλλϊ και να διαθϋτουν τισ ικανϐτητεσ για να ανταπεξϋλθουν ςτο 
ϋργο τουσ (Κορωναύου, 2001, ςελ. 27). Επύςησ, τα εμπλεκϐμενα ςτελϋχη επιβϊλλεται να 
κατανοόςουν τη λογικό και το περιεχϐμενο τησ καινοτομύασ ώςτε να την προωθόςουν και 
να την ςτηρύξουν.  

Η εκπαύδευςη αποτελεύ ύςωσ την πιο διαδεδομϋνη και περιςςϐτερο αποτελεςματικό 
μϋθοδο κατϊ τησ αντύςταςησ τησ αλλαγόσ (Μπουραντϊσ, 2002). ήςον, λοιπϐν, αφορϊ την 
καινοτομύα των ΕΕ, το πρϐγραμμα επιμϐρφωςησ των δϑο ημερών, το οπούο ςυγκϋντρωνε τισ 
τϋςςερισ παιδαγωγικϋσ αρχϋσ, τη τεχνογνωςύα (ϋρευνα, ερευνητικϊ ερωτόματα, εργαλεύα, 
χρόςη τεχνολογύασ) και τισ διαδικαςύεσ τησ πορεύασ των ΕΕ (ςχόματα ομϊδων, ρουμπρύκεσ, 
κλπ) όταν δϑςκολο να ανταποκριθεύ ςτουσ ςτϐχουσ του ςε ςχϋςη με την εμπειρύα των 
εκπαιδευτικών. Αφετϋρου, δεν εύχε ςυμπεριληφθεύ ςτο ςχεδιαςμϐ τησ καινοτομύασ, ανϊλογη 
επιμϐρφωςη για την ειςαγωγό τησ των εμπλεκομϋνων ςτελεχών και ειδικϊ των διευθυντών 
των ςχολικών μονϊδων πριν την εφαρμογό τησ. Σϋλοσ, η ςχεδιαςθεύςα επιμϐρφωςη 
υλοποιόθηκε για την πλειοψηφύα των ςυμμετεχϐντων μετϊ την εκκύνηςη εφαρμογόσ, το 
οπούο λειτοϑργηςε αναςταλτικϊ, δημιουργώντασ, ϊγχοσ και κυρύωσ απογοότευςη ςτουσ 
καθηγητϋσ.  

Εν κατακλεύδι, η πρϐταςη για ςχεδιαςμϐ μιασ εκπαιδευτικόσ-παιδαγωγικόσ καινοτομύασ 
ςτη ςχολικό μονϊδα, εκτϐσ τησ διαρκοϑσ και ορθολογικϊ ςχεδιαςμϋνησ ανατροφοδϐτηςησ-
αξιολϐγηςησ, να τη λαμβϊνει υπϐψη ςε ϐλεσ τισ διαςτϊςεισ τησ και να δύνει ϋμφαςη ςτην 
επαρκό και ϋγκαιρη επιμϐρφωςη-εκπαύδευςη των καθηγητών αφοϑ πρώτα διαγνωςτοϑν οι 
ανϊγκεσ τουσ ςε ςχϋςη με την υλοπούηςη τησ καινοτομύασ, δύνοντασ χρϐνο ςτισ ςχολικϋσ 
μονϊδεσ για "μια ςυνολικό θεώρηςη τησ αλλαγόσ, χωρύσ να την παρακϊμπτουν" 
Δακοποϑλου, 2008, ς. 196)· και βϋβαια, να προηγεύται τησ επιμϐρφωςησ των καθηγητών 
κατϊλληλη επιμϐρφωςη των ςτελεχών υπϐ το πνεϑμα τησ φιλοςοφύασ τησ. 

Ολοκληρώνοντασ, επιςημαύνουμε ϐτι η μελϋτη αυτό δεν υπειςϋρχεται ςε βϊθοσ, αλλϊ 
αποτελεύ το ϋναυςμα για περαιτϋρω αναλυτικό ϋρευνα των παραμϋτρων υλοπούηςησ τησ 
καινοτομύασ των ΕΕ ςε διαφορετικϐ ό μεγαλϑτερο δεύγμα, με ςκοπϐ τη μελλοντικό χρόςη 
τησ τεχνογνωςύασ ςτην ειςαγωγό νϋων καινοτομιών ςτη ςχολικό μονϊδα.  
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Πεξίιεςε 

Ζ ζρνιηθή επηζεηηθφηεηα θαη ν εθθνβηζκφο δελ απνηεινχλ πξσηφγλσξε εηθφλα ηεο θνηλσληθήο καο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Πνιινί απφ εκάο έρνπκε βηψκαηα θαη παξαζηάζεηο εθδήισζεο αληίζηνηρσλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα ζρνιηθά καο ρξφληα. Ζ επηζθφπεζε ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο καο επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε ηνπ γεληθνχ ζπκπεξάζκαηνο φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, σο 

ππνζχλνιν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο, είλαη έλα θαηλφκελν ππαξθηφ, πνπ αληαλαθιά ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 

θαη δηαξθψο απμαλφκελν, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ζπλέπεηεο νξηζκέλεο θνξέο. θνπφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη θξίζηκεο πηπρέο θαη δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη λα δηαηππψζεη νξηζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο παξέκβαζεο ησλ Οκάδσλ Γξάζεσλ 

Πξφιεςεο (ΟΓΠ) ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δχλαηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. 

 
Λϋξεισ κλειδιϊ: διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ, ομϊδεσ δρϊςεων πρϐληψησ, ςχολικό 
κοινϐτητα 

Δηζαγσγή 

     Ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ εμφανύζεται ςτα ςχολεύα μασ ςε καθημερινό βϊςη. τον οριςμϐ 
απϐ τον πρωτοπϐρο ερευνητό του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ Dan Olweus τονύζονται οι ςυνεχεύσ 
αρνητικϋσ ενϋργειεσ των ςυμμαθητών που θυματοποιοϑν ϋναν ϊλλο ςυμμαθητό τουσ: «Ϊνασ 
μαθητόσ γύνεται αντικεύμενο εκφοβιςμοϑ ό θυματοποιεύται ϐταν υποβϊλλεται, κατ’ 
επανϊληψη και κατ’ εξακολοϑθηςη, ςε αρνητικϋσ ενϋργειεσ απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ 
ϊλλουσ μαθητϋσ» Olweus (1995). Πρϐκειται για ενϋργειεσ που ςκϐπιμα προκαλοϑν εύτε 
ςωματικό εύτε ςυναιςθηματικό βλϊβη (Elinoff et al., 2004).  
Ϊτςι, εκφοβιςμϐσ ορύζεται η «ςυςτηματικό κατϊχρηςη υπεροχόσ/ιςχϑοσ» (Rigby, 2002), η 
οπούα χαρακτηρύζεται απϐ ςκοπιμϐτητα, ςυςτηματικϐτητα και ανιςορροπύα δϑναμησ 
(Nansel, et al., 2001).  
Η επιθετικό ςυμπεριφορϊ, καθώσ και η ανιςορροπύα δϑναμησ μπορεύ να εύναι ςωματικό ό 
ψυχολογικό και εύναι απρϐκλητη. 
Μορφϋσ του εκφοβιςμοϑ εύναι ο ϊμεςοσ ό ςωματικϐσ εκφοβιςμϐσ, ο λεκτικϐσ εκφοβιςμϐσ, ο 
ϋμμεςοσ ό κοινωνικϐσ εκφοβιςμϐσ, ο εκβιαςμϐσ, ο οπτικϐσ εκφοβιςμϐσ, ο ςεξουαλικϐσ 
εκφοβιςμϐσ, ο ρατςιςτικϐσ εκφοβιςμϐσ, ο διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ, ο οπούοσ αποτελεύ και 
αντικεύμενο τησ παροϑςασ εργαςύασ.  
     Ο ϐροσ «διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ» (cyberbullying) επινοόθηκε απϐ τον Καναδϐ 
εκπαιδευτικϐ και ακτιβιςτό αντιεκφοβιςμοϑ Bill Belsey, για να ορύςει την διαδικαςύα 
ςτϐχευςησ ενϐσ παιδιοϑ ό εφόβου που δεν μπορεύ να υπεραςπύςει εϑκολα τον εαυτϐ του 
απϐ κϊποιον ϊλλον ςυνομόλικο κατ’ επανϊληψη μϋςω τησ χρηςιμοπούηςησ τησ τεχνολογύασ 
με ςκοπϐ την εκ προθϋςεωσ ταπεύνωςη, απειλό ό παρενϐχληςη του θϑματοσ (Belsey, 2000).  
υναντϊται επύςησ και με τον ϐρο κυβερνοεκφοβιςμϐσ ό ηλεκτρονικϐσ εκφοβιςμϐσ. Ψσ 
διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ ορύζεται «μύα επιθετικό, ςκϐπιμη και επαναλαμβανϐμενη πρϊξη, η 
οπούα πραγματοποιεύται απϐ ϋνα ϊτομο ό μύα ομϊδα ατϐμων, μϋςω τησ χρόςησ 
ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνύασ, εναντύον ενϐσ ατϐμου που δεν μπορεύ εϑκολα να 
υπεραςπιςτεύ τον εαυτϐ του» (Smith, et al.,2008).  
Θεωρεύται ϐτι εύναι η πιο επιβλαβόσ μορφό εκφοβιςμοϑ και η μορφό του εκφοβιςμοϑ που 
αυξϊνεται και επεκτεύνεται με τουσ πιο γρόγορουσ ρυθμοϑσ (Cart, 2010) και φυςικϊ και 
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εκτϐσ του ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ χώρου, λϐγω τησ διαρκοϑσ και δυναμικόσ  αυξανϐμενησ 
χρόςησ των ηλεκτρονικών ςυςκευών και μϋςων και του διαδικτϑου, καθώσ ποςοςτϐ που 
υπερβαύνει το 80% των εφόβων χρηςιμοποιοϑν τα ψηφιακϊ μϋςα, ειδικϊ το διαδύκτυο  
(Hinduja & Patchin, 2008).   
     Ο διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ διαφϋρει απϐ τα ϊλλα εύδη εκφοβιςμοϑ, αφοϑ επεμβαύνει 
ςτον προςωπικϐ χώρο του παραλόπτη και εύναι δϑςκολο να περιοριςτεύ. Μπορεύ να 
περιλαμβϊνει τη διακωμώδηςη, τον εξευτελιςμϐ, την παρενϐχληςη και τη γελοιοπούηςη 
ενϐσ ατϐμου μϋςω διαδικτϑου, τη δημοςύευςη δυςφημιςτικοϑ υλικοϑ και προςωπικών 
ευαύςθητων πληροφοριών ςχετικϊ με ϋνα ϊτομο ςτο διαδύκτυο, την ανϊρτηςη προςωπικών 
φωτογραφιών ό βύντεο χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη του ατϐμου, την αποςτολό μηνυμϊτων (e-
mails ό ςτο κινητϐ) υβριςτικοϑ ό ϊςεμνου περιεχομϋνου, απειλϋσ και εκβιαςμοϑσ κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςυνομιλύασ, δημιουργύα ψεϑτικου διαδικτυακοϑ προφύλ ςε κϊποια ιςτοςελύδα 
κοινωνικόσ δικτϑωςησ ό δημιουργύα ιςτοςελύδασ ό group με περιεχϐμενο που θύγει το ϊτομο 
που εκφοβύζεται, ανώνυμεσ τηλεφωνικϋσ κλόςεισ, υποκλοπό προςωπικών ςτοιχεύων και 
δεδομϋνων, ςκϐπιμη αποςτολό ειδικών προγραμμϊτων κακϐβουλου λογιςμικοϑ (ιών, 
πειρατικών προγραμμϊτων), απειλό ςυμπαικτών ςε διαδικτυακϊ παιχνύδια, δημιουργύα 
ψηφοφορύασ με αρνητικϐ περιεχϐμενο ςτον ιςτοχώρο, κλοπό ηλεκτρονικόσ ταυτϐτητασ ό 
παραβύαςη προςωπικοϑ λογαριαςμοϑ, αποςτολό πορνογραφικοϑ υλικοϑ κλπ. 
     Η εμφϊνιςη φαινομϋνων ϐπωσ αυτϐ του διαδικτυακοϑ εκφοβιςμοϑ οφεύλεται ςε 
διϊφορουσ παρϊγοντεσ καθώσ οι διαςτϊςεισ του φαινομϋνου εύναι πολυπαραγοντικϋσ. Για 
παρϊδειγμα, δϑναται να οφεύλεται ςτην ελλιπό ενημϋρωςη και ϊγνοια ςε ϐτι αφορϊ ςτη 
διαχεύριςη ςχετικών περιςτατικών απϐ τουσ ενόλικεσ του περιβϊλλοντοσ του παιδιοϑ. Οι 
ιδιαιτερϐτητεσ του κυβερνοχώρου ςε ςχϋςη με το πραγματικϐ ςχολικϐ περιβϊλλον και 
κυρύωσ το γεγονϐσ ϐτι οι ενόλικεσ (γονεύσ, εκπαιδευτικού), ϋχουν μικρϐτερη εξοικεύωςη με το 
διαδύκτυο ςυγκριτικϊ με τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ, καθιςτοϑν τα φαινϐμενα ηλεκτρονικόσ 
βύασ λιγϐτερο αναγνωρύςιμα και ϊρα δυςκολϐτερο αντιμετωπύςιμα. 
     Σα παιδιϊ οδηγοϑνται ςτο διαδικτυακϐ εκφοβιςμϐ επειδό επιδιώκουν να εκτονώςουν 
ϋντονα τα ςυναιςθόματϊ τουσ ϐπωσ εύναι ο θυμϐσ, η ζόλια, η απϐγνωςη ό και η εκδύκηςη, 
που μπορεύ να προϋρχονται απϐ προβληματικϋσ ςχϋςεισ με την οικογϋνειϊ τουσ (ϋλλειψη 
φροντύδασ, ενθϊρρυνςησ, υποςτόριξησ των παιδιών μϋςα ςτην οικογϋνεια οικογενειακϋσ 
ςυγκροϑςεισ και προβλόματα) και το ευρϑτερο περιβϊλλον ςυναναςτροφών τουσ. Επύςησ, 
μπορεύ να ϋχουν χαμηλό αυτοπεπούθηςη, να εύναι ϊτομα εςωςτρεφό, δύχωσ παρϋεσ και 
φύλουσ, αγχώδη, αναςφαλό και ευαύςθητα. 
     ε οριςμϋνεσ δε περιπτώςεισ ο διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ αποτελεύ μια προβληματικό 
μορφό ψυχαγωγύασ που ϋχει να κϊνει με την επιβολό εξουςύασ και ελϋγχου ωσ ςυνϋπεια και 
τησ εφηβεύασ ωσ ςτϊδιο ανϊπτυξησ αλλϊ και απϐ ϊλλεσ αιτύεσ που ςχετύζονται με την 
πολυπολιτιςμικϐτητα, το φϑλο κλπ.  Οι πιθανϐτητεσ να εμπλακεύ ϋνασ ϋφηβοσ ςε 
ςυμπεριφορϋσ διαδικτυακοϑ εκφοβιςμοϑ-θυματοπούηςησ αυξϊνονται ανϊλογα με τον 
αριθμϐ των μορφών θυματοπούηςησ πρϐςωπο με πρϐςωπο, το βαθμϐ εξϊρτηςησ απϐ το 
διαδύκτυο, εϊν το φϑλο του παιδιοϑ εύναι αγϐρι, ανϊλογα με τον αριθμϐ ςυμπτωμϊτων 
κατϊθλιψησ, ανϊλογα με το βαθμϐ ςτον οπούο απορρύπτεται απϐ ςυνομηλύκουσ (Αβδελύδου, 
κ.ϊ., 2011). 
     Ο διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ εγκυμονεύ ςοβαρϋσ επιπτώςεισ για την ψυχικό υγεύα του 
παιδιοϑ που εκφοβύζεται. Η αυτοεκτύμηςη του ατϐμου μειώνεται δραςτικϊ, βιώνει 
αιςθόματα ενοχόσ γι' αυτϐ που του ςυμβαύνει, ενώ αρχύζει να αναπαρϊγει αρνητικϋσ 
ςκϋψεισ και η επύδοςη των κοινωνικών του ικανοτότων μειώνεται αιςθητϊ. Σο πλϋον 
δϑςκολο ςτο ςυγκεκριμϋνο ζότημα εύναι το ϐτι δεν ξϋρει ϊμεςα ποιϐν ϋχει να αντιμετωπύςει. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην 

     Σα δεηήκαηα ηεο ρνιηθήο βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνχ αληηκεησπίδνληαη πιένλ κε ζεζκηθφ 

πιαίζην. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλέιαβε, κε ηελ ππ‘ αξ. 159704/Γ7/17-12-

2012 Τπνπξγηθή Απφθαζε, ηε δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Πξφιεςε ηεο ρνιηθήο βίαο 
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θαη ηνπ Δθθνβηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ηα πεξηζηαηηθά βίαο, 

έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ άκεζα πξνιεπηηθέο θαη παξεκβαηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αιιά θαη ηελ κείσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο βίαο πνπ θαηαγξάθνληαη 

πςειά πνζνζηά. πλέρηζε δε, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην 

ΔΠΑ πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξά ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζα απφ ηελ πξνψζεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο, επηκφξθσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Έηζη, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πινπνηεί ηηο Πξάμεηο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ ελεκέξσζεο, επηκφξθσζεο, πξφιεςεο 

θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ» νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο 

ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 1, 2 θαη 3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηά Βίνπ Μάζεζε», ΔΠΑ 2007-2013 θαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ 

Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρνιηθήο Βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνχ 

(ΒΔ). θνπφο ησλ Πξάμεσλ είλαη ε πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ε πξφλνηα 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, κέζσ πξνψζεζεο εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, επηκφξθσζεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Γεκηνπξγείηαη κφληκν δίθηπν ελεκέξσζεο, επηκφξθσζεο, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

θαηλνκέλσλ ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: ην Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ έρεη ζπγθξνηεζεί ε Κεληξηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή (ΚΔΔ) θαη 

ε Οκάδα Γηαρείξηζεο Έξγνπ (ΟΓΔ). ηηο Πεξηθέξεηεο ε Δπηηξνπή πληνληζηψλ Γξάζεσλ 

Πξφιεςεο (ΔΤΓΠ) - 13 ηξηκειείο επηηξνπέο θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Οκάδεο Γξάζεσλ Πξφιεςεο 

(ΠΟΓΠ)-385 ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθνί. ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο νη Οκάδεο Γξάζεσλ 

Πξφιεςεο (ΟΓΠ)- δχν εθπαηδεπηηθνί αλά ζρνιηθή κνλάδα. Ζ Γξάζε πεξηιακβάλεη εμ 

απνζηάζεσο θαη δηα δψζεο εθπαίδεπζε γηα ηηο ΔΤΓΠ, ηηο ΠΟΓΠ θαη ηηο ΟΓΠ, αλάπηπμε 

ςεθηαθνχ θαη έληππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζχληαμε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ (πιαηθφξκαο θαη ελεκεξσηηθήο πχιεο) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ηε δεκνζηνπνίεζε επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, θαιψλ πξαθηηθψλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

θιπ. Μεηά ην πέξαο ηεο επηκφξθσζεο, ηα κέιε ησλ ΔΤΓΠ, ησλ ΠΟΓΠ θαη ησλ ΟΓΠ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο θαη θνξείο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο 

ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο), κέζσ αληίζηνηρσλ 

δξάζεσλ, φπσο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο ΟΓΠ, θαη 

νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην δίθηπν (Οκάδεο Γξάζεσλ Πξφιεςεο ζε 

επίπεδν Πεξηθέξεηαο, ρνιηθψλ Μνλάδσλ, δίθηπν ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ), φπσο νκηιίεο, 

δηαιέμεηο, πξνβνιή ηαηληψλ, επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. ε θάζε 

Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (αιιά θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα) ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλαο ρνιηθφο χκβνπινο κέινο ΠΟΓΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14, 

πθίζηαηαη ν ζπληνληζηήο δξάζεσλ αλά Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ν νπνίνο είλαη 

ρνιηθφο χκβνπινο ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο 

θαη πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ ηεο Γηεχζπλζεο είρε ηνλ φιν ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ γηα ηνπο ππεπζχλνπο πξφιεςεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνχ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

ηεο Γηεχζπλζεο.  Σν ζρνιηθφ έηνο 2014-15 ηα κέιε ΠΟΓΠ αλά Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο έγηλαλ 

πεξηζζφηεξα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ηεο θάζε Γηεχζπλζεο (γηα παξάδεηγκα ζηε 

ΓΓΔ Γ΄ Αζήλαο νξίζηεθαλ 6 κέιε ΠΟΓΠ, ηξία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ρνιηθνί χκβνπινη). Κάζε 

κέινο ΠΟΓΠ έρεη ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έλαλ αξηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλνη πξφιεςεο ελδνζρνιηθήο βίαο 

θαη εθθνβηζκνχ (κέιε ΟΓΠ). Έηζη, ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα Α/βκηαο θαη Β/βκηαο εθπαίδεπζεο 

πθίζηαηαη ε ζρνιηθή Οκάδα Γξάζεσλ Πξφιεςεο (Ο.Γ.Π.), απνηεινχκελε απφ 2 κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθφο, ε νπνία έρεη θαη ηελ επζχλε εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί νξίδνληαη απφ ην 

χιινγν Γηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε ΟΓΠ είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο (εγθχθιηνο 

ππ.αξ.πξση.4077-28/04/2014, ΑΓΑ: ΒΗ0Ρ9-ΠΝ7): 
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1. υνεργϊζεται με την ΕΤΔΠ και την ΠΟΔΠ και ϋχει την ευθϑνη εφαρμογόσ των δρϊςεων 
ςτο επύπεδο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 
2. Βοηθϊ ςτη διεξαγωγό εκτιμόςεων ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ για τον καθοριςμϐ τησ 
ςυχνϐτητασ του φαινϐμενου τησ ςχολικόσ βύασ, του τρϐπου και του τϐπου εμφϊνιςόσ του, 
του τρϐπου αλληλεπύδραςησ των μαθητών και των ενηλύκων (εκπαιδευτικού, γονεύσ) και την 
αποτύμηςη των αποτελεςμϊτων του, μϋςω εργαλεύων ϋρευνασ που θα καθοριςτοϑν απϐ την 
ΚΕΕ. 
3. Τλοποιεύ ςχϋδια δρϊςησ (Project, ερευνητικϋσ εργαςύεσ, βιωματικϋσ δρϊςεισ κ.ϊ.). 
4. Ενθαρρϑνει και επιμορφώνει τουσ λοιποϑσ εκπαιδευτικοϑσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ και 
διοργανώνει δραςτηριϐτητεσ (ενδεικτικϊ, ομιλύεσ, διαλϋξεισ, προβολό ταινιών κλπ.) με 
ςτϐχο την ευαιςθητοπούηςη ϐλων των εμπλεκομϋνων – γονϋων, μαθητών, 
ςχολικόσ/τοπικόσ κοινϐτητασ κλπ. 

 
Ο ρϐλοσ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ 
 
     Η ευαιςθητοπούηςη και η γνώςη των δεδομϋνων ςχετικϊ με τον εκφοβιςμϐ εύναι ολοϋνα 
και πιο απαραύτητη, καθώσ ϋχει παρατηρηθεύ οι εκπαιδευτικού οριςμϋνεσ φορϋσ εύτε 
αδυνατοϑν να εκτιμόςουν τη ςοβαρϐτητα ςυμπεριφορών εκφοβιςτικοϑ χαρακτόρα, ϊλλοτε 
επιδεικνϑοντασ υπερευαιςθηςύα και ϊλλοτε παρεμβαύνοντασ με καθυςτϋρηςη (Olweus, 
2009), εύτε αγνοοϑν το ςϑνολο των παρεμβϊςεων που θα μποροϑςαν να κϊνουν αναφορικϊ 
με την ανϊπτυξη δραςτηριοτότων ςχετικϊ με τον εκφοβιςμϐ (ςυζητόςεισ, παιχνύδια ρϐλων, 
ειδικϐ εκπαιδευτικϐ υλικϐ,  δημιουργύα θετικοϑ κλύματοσ ςτο ςχολεύο και ςε  κϊθε ςχολικό 
αύθουςα κλπ). Πολλϋσ φορϋσ, οι εκπαιδευτικού δεν γνωρύζουν τισ τεχνικϋσ να «διδϊξουν» 
βιωματικϊ και να εςτιϊςουν ςτην αντιμετώπιςη του φαινομϋνου. Βαςικό επύςησ για τον 
εκπαιδευτικϐ εύναι η γνώςη των ενεργειών ςτισ οπούεσ θα πρϋπει να προβεύ, των 
διαδικαςιών και των τεχνικών που θα επιτρϋψουν την αγαςτό ςυνεργαςύα του με τουσ 
κηδεμϐνεσ των μαθητών/τριών και το ϑλλογο Γονϋων και Κηδεμϐνων του ςχολεύου.  
     Σα παραπϊνω επιτρϋπουν ό/και επιβϊλλουν την ανϊληψη ολιςτικών/ςυςτημικών 
παρεμβϊςεων (παρεμβϊςεων βαςιςμϋνων ςτο ςχολεύο, νοοϑμενο ωσ ςϑςτημα, τα μϋλη του 
οπούου – εκπαιδευτικού, μαθητϋσ, γονεύσ, κοινωνύα- αλληλεπιδροϑν), μαζύ με ςτοχευμϋνεσ 
παρεμβϊςεισ - ϐταν αυτϐ κρύνεται αναγκαύο - και παρεμβϊςεισ επιρροόσ τησ κοινωνύασ. 
Βϋβαια, προϒπϐθεςη εύναι οι ύδιοι οι εκπαιδευτικού να επιδεύξουν ενδιαφϋρον για τη 
ςυγκεκριμϋνη θεματικό.  
     Σα ςχολεύα  καλοϑνται να  δημιουργόςουν μύα ολοκληρωμϋνη πολιτικό πρϐληψησ και 
αντιμετώπιςησ του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, μϋςα απϐ μύα ενεργητικό και αναςτοχαςτικό 
διαδικαςύα, που να περιλαμβϊνει - μεταξϑ ϊλλων - την εμπλοκό του Διευθυντό/ντριασ, των 
μελών του υλλϐγου διδαςκϐντων, των μελών του υλλϐγου γονϋων και κηδεμϐνων και των 
μελών των μαθητικών ςυμβουλύων.   
     Κϊθε μϋλοσ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ ϋχει ρϐλο και ευθϑνη για την πρϐληψη και 
αντιμετώπιςη φαινομϋνων εκφοβιςμοϑ. ήπωσ προαναφϋραμε, υπϊρχει το θεςμικϐ πλαύςιο 
για την αντιμετώπιςη του φαινομϋνου. Ϊτςι, τα μϋλη ΟΔΠ ςε ςυνεργαςύα με το μϋλοσ ΠΟΔΠ, 
ϋχοντασ ωσ απώτερο ςτϐχο την πρϐληψη του φαινομϋνου και κϑριο ςκοπϐ την 
αντιμετώπιςό του μποροϑν να προβοϑν ςτισ ακϐλουθεσ δρϊςεισ: 
-Διεξαγωγό ϋρευνασ μϋςω ανώνυμησ ςυμπλόρωςησ κατϊλληλα δομημϋνου 
ερωτηματολογύου για να ανιχνευθεύ ςε ποιο βαθμϐ το φαινϐμενο του διαδικτυακοϑ 
εκφοβιςμοϑ εύναι διαδεδομϋνο ςτο ςχολεύο τουσ. 
-Ενημϋρωςη των μαθητών μϋςα απϐ ςχετικϋσ ςυζητόςεισ για τισ μορφϋσ αλλϊ και τισ 
επιπτώςεισ του φαινομϋνου. Θα πρϋπει να γύνει ςαφϋσ και ξεκϊθαρο πωσ ϐλεσ οι μορφϋσ 
εκφοβιςμοϑ εύναι ϋξω απϐ το πνεϑμα και τη φιλοςοφύα του ςχολεύου και διαταρϊςςουν την 
ομαλό λειτουργύα του ςχολεύου. Για το λϐγο αυτϐν, ενιςχϑουμε τουσ μαθητϋσ να μη ςιωποϑν 
ςε τϋτοια φαινϐμενα. Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη θα βοηθόςει και η υιοθϋτηςη του θεςμοϑ 
μϋντορα-εκπαιδευτικοϑ ανϊ μικρϐ αριθμϐ μαθητών, κυρύωσ των τϊξεων μετϊβαςησ, με 
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ςυμβουλευτικϐ καθοδηγητικϐ ρϐλο, εκτϐσ των ϊλλων, και ςε θϋματα επικοινωνύασ και 
ςυγκροϑςεων. 
-Δημιουργύα ενϐσ κανονιςμοϑ μη βύασ με δικαιώματα, υποχρεώςεισ, ευθϑνεσ, ςυνϋπειεσ. Σα 
παιδιϊ πρϋπει να γνωρύζουν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ και πώσ να ςϋβονται 
τα δικαιώματα των ϊλλων. Θα πρϋπει να γύνει κατανοητϐ πωσ η ανωνυμύα ςτο διαδύκτυο δε 
ςυνεπϊγεται ανεϑθυνη ςυμπεριφορϊ. ήλοι μασ αφόνουμε ηλεκτρονικϊ ύχνη ςτο διαδύκτυο, 
ςυνεπώσ πρϋπει να ςυμπεριφερϐμαςτε με κανϐνεσ και με όθοσ, ϐπωσ και ςτον πραγματικϐ 
κϐςμο. Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη επιβϊλλεται η ςυνεργαςύα με τα μαθητικϊ ςυμβοϑλια 
τϊξεων. 
-Ενημϋρωςη του ςυλλϐγου διδαςκϐντων για την ϑπαρξη εναλλακτικών τρϐπων 
παρϋμβαςησ ϐπωσ η ςχολικό διαμεςολϊβηςη μεταξϑ ςυνομόλικων (το κλειδύ εύναι η 
ενςυναύςθηςη των μαθητών, ϋτςι ώςτε οι παρευριςκϐμενοι να μην ςιωποϑν (Noble, 2003), 
και ςυνεργαςύα για προςϋγγιςη του φαινομϋνου διαθεματικϊ και διεπιςτημονικϊ μϋςα απϐ 
τη διδαςκαλύα των μαθημϊτων αλλϊ και με ςτόριξη και ςυνεργαςύα με ειδικοϑσ. Επύςησ, 
δημιουργύα ςτο ςχολεύο κατϊλληλου κλύματοσ που να προωθεύ τον αλληλοςεβαςμϐ και την 
κατανϐηςη μϋςα απϐ ςχϋςεισ εμπιςτοςϑνησ που απορρύπτουν κϊθε εκφοβιςτικό 
ςυμπεριφορϊ. υμβολό ςτην ομαλό ϋνταξη νϋων μαθητών ό μαθητών απϐ ϊλλα 
πολυπολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα. Θα πρϋπει να γύνει αντιληπτϐ πωσ δεν χρειϊζεται φϐβοσ για 
το διαδύκτυο και τισ χρόςεισ του, αλλϊ εκπαύδευςη των μαθητών για την ορθολογικό χρόςη 
και αξιοπούηςό του. Προσ την κατεϑθυνςη αυτό απαιτεύται ενιαύα ςτρατηγικό και ολιςτικό 
πολιτικό παρϋμβαςησ διαμορφωμϋνη με ςυλλογικϋσ και με αύςθημα ευθϑνησ και δικαύου 
διαδικαςύεσ. 
-Ανϊληψη δρϊςεων ερευνητικών εργαςιών ό ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων ςχολικών 
δραςτηριοτότων (π.χ. Αγωγόσ Τγεύασ). Παρϐτρυνςη των μαθητών για ομαδοςυνεργατικό 
δημιουργικό εργαςύα (ενδεικτικϊ αναφϋρουμε βιβλιογραφικό μελϋτη του φαινομϋνου, 
διϊλογοι- ςυνεντεϑξεισ μεταξϑ ςυμμαθητών, δημιουργύα αφιςών, ομαδικό εργαςύα για 
δημιουργύα ταινιών μικρόσ διϊρκειασ κ.λπ.). 
-υνεργαςύα με τουσ γονεύσ. Διοργϊνωςη ςχετικόσ με το ζότημα εκδόλωςησ με ειδικοϑσ και 
ςυνεργαζϐμενουσ με το ΤΠΟΠΑΙΘ για ενημϋρωςη των γονϋων, οι οπούοι θα πρϋπει να 
εκπαιδευτοϑν και οι ύδιοι για τρϐπουσ και τεχνικϋσ δικόσ τουσ εποπτεύασ και 
διαμεςολϊβηςησ ςε θϋματα διαδικτϑου. Ενημϋρωςη γονϋων για υπηρεςύεσ και φορεύσ ϐπου 
μποροϑν να απευθϑνονται. 
-ϑνδεςη με την κοινϐτητα. Διοργϊνωςη ενημερωτικών εκδηλώςεων, ομιλιών, διαςϑνδεςη 
με υπηρεςύεσ χρόςησ και κατϊχρηςησ του διαδικτϑου και με φορεύσ ςυνεργαζϐμενουσ με το 
ΤΠΟΠΑΙΘ, ανϊπτυξη εργαλεύων εντοπιςμοϑ, πρϐληψησ και χειριςμοϑ φαινομϋνων 
διαδικτυακοϑ εκφοβιςμοϑ, ενημϋρωςη για αςφαλϋσ διαδύκτυο. Εκτιμοϑμε πωσ ειδικό 
εκδόλωςη θα πρϋπει να πραγματοποιηθεύ για την ενημϋρωςη του ςχετικοϑ νομοθετικοϑ 
πλαιςύου που διϋπει το ζότημα διαδικτυακϐσ εκφοβιςμϐσ (ϑπαρξη ενιαύου επαρκοϑσ 
νομοθετικοϑ κειμϋνου που να αφορϊ τα εγκλόματα Διαδικτϑου, η δυνατϐτητα ϊρςησ του 
απορρότου των επικοινωνιών ςε περιπτώςεισ όςςονοσ ςημαςύασ, κλπ.). 
     Να τονύςουμε ςτο ςημεύο αυτϐ την αναγκαιϐτητα επιμϐρφωςησ των μελών ΟΔΠ, η οπούα 
προβλϋπεται θεςμικϊ μϋςω των ΠΟΔΠ, αλλϊ και αυτομϐρφωςόσ τουσ, μϋςω 
παρακολοϑθηςησ ςχετικών ημερύδων, ομιλιών, ςυνεδρύων κλπ, η οπούα θα πρϋπει να 
προβλεφθεύ και επιςόμωσ απϐ τουσ φορεύσ ευθϑνησ τησ πρϊξησ ϋτςι ώςτε τα μϋλη ΟΔΠ να 
διευκολϑνονται ςτην αυτοεπιμϐρφωςό τουσ. 
 
υμπερϊςματα 
 
     Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ άξα θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ κε 

νιηζηηθέο παξεκβάζεηο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θνξέσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φπσο πξνηείλεηαη ζηελ εγρψξηα 

(Μπνγηαηδφγινπ, θ.ά, 2012) θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία (Kinston, 2011), ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία 
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ιήςεο απνθάζεσλ κε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ – γνλέσλ αιιά θαη κε άιινπο θνξείο. Κάζε 

πεξίπησζε έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. Οη 

παξεκβάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε πιάλνπ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ 

δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία «ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο», 

ηελ παξέκβαζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο, ηελ νξγάλσζε βησκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ηελ έληαμε ηνπ 

ζέκαηνο απηνχ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

     Καζψο ν δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο επηδξά θαη επεξεάδεη θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηεξγαζίεο άξα 

θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε θαηάιιεισλ δξάζεσλ απφ ηα 

κέιε ΟΓΠ, δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Αλαπηχζζνληαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο 

θνξείο, κε ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Πεξίιεςε 

ηε παξνχζα εξγαζία ζεσξνχκε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζαλ έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ νη 

παξάκεηξνη έρνπλ κεγάιε επαηζζεζία ζηηο κεηαβνιέο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έηζη αλαδχεηαη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν πςειφο βαζκφο αζηάζεηαο ησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο δνκέο ηνπ. 

ην πιαίζην απηφ ε θαηλνηνκία έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ πνπ ζα 

αλαδηαξζψζνπλ ην πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αλαιχνπκε ηηο αηηίεο πνπ νη θαηλνηφκνη ζρεδηαζκνί 

παξνπζηάδνπλ αδπλακία εθαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν δξαζηεξνπνηνχληαη θαη αλαδεηθλχνπκε ηα 

θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία ελφο εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ. Αθφκα 

γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν κνληέια εθπαηδεπηηθήο δξάζεο - ηελ θαηλνηνκία ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο θαη ηελ 

θαηλνηνκία ηεο δηαζπνξάο – πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα.  Δπηπιένλ πεξηγξάθνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνληέισλ απηψλ, ηνλίδνληαο ηελ πνιππινθφηεηα πνπ ηα δηαθαηέρεη θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ελψ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

πξψηνπ κνληέινπ. Σέινο, δηελεξγείηαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο κε ηελ ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ απηφ κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS. 

Λέμεηο θιεηδηά: Πνιππινθφηεηα, ζπλεξγαηηθή έξεπλα, θαηλνηνκία δηαζπνξάο. 

Δηζαγσγή 

Καηά θαηξνχο έρεη αζθεζεί νμεία θξηηηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 

πνπ παξάγεηαη (Hargreaves, 1996) κε απνηέιεζκα λα κελ ιεηηνπξγεί παξάιιεια ε έξεπλα 

θαη ε πξαθηηθή (Mortimore,  2000). Πξνρσξψληαο έλα βήκα πην θάησ (Peterson, 1999) 

ζεσξείηαη φηη είλαη κεκνλσκέλεο νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί 

ηθαλνπνηεηηθά πξηλ εθαξκνζηνχλ. Οκνίσο ν Slavin(2002) ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε 

ρξεζηκνπνηεί επξήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα παξφηη  

έρνπκε εηζέιζεη ζηνλ 21
ν
 αηψλα.  Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πξέπεη λα δίλεη θαηλνηφκα 

ζηνηρεία νξηνζεηψληαο λένπο δξφκνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξίεο  ηνπ παξειζφληνο 

αιιά θαη ηηο βαζχηεξεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο φρη κφλν ηνπ ζήκεξα αιιά θαη απηήο πνπ 

ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ζην κέιινλ. 

Σα ζρνιεία ζαλ νξγαληζκνί  απνηεινχλ κε γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα κε πιήζνο 

βαζκψλ ειεπζεξίαο πνπ φζνη δξαζηεξνπνηνχληαη ζε απηά έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο θαη 

ππφθεηληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε.  Έηζη παξφηη ην πιαίζην θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

νξηνζεηείηαη απφ λφκνπο – δηαηάμεηο – έγγξαθα ηεο Πνιηηείαο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ / καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ / εθπαηδεπηηθψλ , 

καζεηψλ / καζεηψλ νξηνζεηνχλ έλα ρανηηθφ ζχζηεκα απξφβιεπησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ζηάζεσλ ελψ αξθεηνί παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ην φιν ζχζηεκα.  (Aitken 1986, Wenger 

1998). Δκθαλίδνληαη ινηπφλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ νηθνδνκνχληαη απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε φζσλ θηλνχληαη ζην ρψξν απηφ. Ζ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Χζηφζν 

γίλεηαη έλα ζνβαξφ ζθάικα πνπ αθνξά ηελ γελίθεπζε επηκέξνπο εξεπλψλ γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο πνιππινθφηεηαο απηήο αθνχ δίλεηαη ιίγε ζεκαζία ζηελ θνπιηνχξα ησλ 

ζρνιείσλ πνπ δηεμάγεηαη ( νξηδφληηεο πξνβιέςεηο  Ainscow , 1999 θαη Papanastasiou , 

2000). Ζ έξεπλα ινηπφλ πνπ ζηνρεχεη λα πξνηείλεη θαηλνηνκίεο ( ζε επίπεδν δξάζεσλ θαη 

πξνγξακκάησλ ) πξέπεη  λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 
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ζρνιείνπ (Aggelidis , 2004)  ψζηε λα επηθέξεη δξαζηηθέο βειηηψζεηο. Απηφ κπνξεί λα 

απνθηεζεί απφ ηελ ζπλαιιαγή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ – δηνίθεζεο – 

καζεηψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο. 

 

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 1 

Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα είλαη ίζσο ε ζθιεξφηεξε φισλ ησλ επηζηεκψλ (Berliner , 

2002) γηαηί νη εξεπλεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηεξάζηην αξηζκφ παξαγφλησλ( 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηθνξά καζεηψλ, ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηνίθεζεο, θαηάξηηζεο αμίεο, πηζηεχσ, ππνζηήξημε ηεο θνηλφηεηαο θηι) πνπ δεκηνπξγνχλ 

ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο. Ζ αλάδεημε ηεο πνιππινθφηεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. ην ζρεδηάγξακκα 1 θαηαθαίλνληαη νη ζρέζεηο θαη ε ξνή 

ησλ βαζηθψλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ κπνξνχλ δηακνξθψζνπλ θαηλνηφκεο δξάζεηο. 

Σν  πξόηππν       

  

 

Αλάδξαζε 

παξνπζηάδεη ρακειά πνζνζηά εθαξκνγήο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 Διιηπήο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

δηαθπκάλζεηο πνπ κπνξνχλ λα ην επεξεάζνπλ. 

 Καηξνζθνπηθή αληηκεηψπηζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Διιηπέο παηδαγσγηθφ ππφβαζξν ηνπ πξνζσπηθνχ ελψ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ 

εηδίθεπζε. 

 Τπνβαζκηζκέλε, πεξηζηαζηαθή επηκφξθσζε θαη θφξηηζε απφ θαζεκεξηλή ζρνιηθή 

ξνπηίλα. 

 Έιιεηςε  θνξέσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ελεξγά θαη ζα εθαξκφζνπλ ηελ πηινηηθή έξεπλα. 

 Κνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί ιφγνη πνπ απαμηψλνπλ ηελ καδηθφηεηα ηεο 

ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν έξεπλαο θαη εθαξκνγήο. 

 Αδπλακία καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ θαη νξγαλσκέλσλ θαηλνηνκηψλ πνπ δίλνπλ 

έδαθνο ζε αηνκηθέο θαη εκηηειείο πξνζπάζεηεο. 

 Κνηλσληθή απαμίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ην δηαθαηέρνπλ. 

Πξέπεη λα ζηαζνχκε ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνληέισλ πνπ ηίζεληαη γηα εθαξκνγή γηαηί είλαη ν απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο( Αγγειίδεο, 2004).  Έλα πξνηεηλφκελν κνληέιν 

θαηαμηψλεηαη κε ηελ δπλακηθή ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηελ κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ . Φπζηθά ελππάξρεη  ζε απηφ ε εγγελήο αδπλακία ηεο 

πνζνηηθνπνίεζεο ζην επίπεδν ηεο πξφβιεςεο θαη εξκελείαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα 

ηέηνην ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη ρανηηθά εμαηηίαο ηνπ πιήζνπο ησλ αιιειεπηδξψλησλ 

παξακέηξσλ πνπ ην απαξηίδνπλ (Nikolis, 1991). Έηζη νη νξηδφληηεο πξνβιέςεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο δνκέο θαη 
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αλάγθεο. Ζ εκπινθή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα – εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ, 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο – ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

κνληέινπ είλαη ην θιεηδί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ. ην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα 2 θαίλνληαη νη δνκέο πνπ επηδξνχλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν θη 

εκπεξηέρνπλ έλα πιήζνο παξακέηξσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ δεκηνπξγψληαο  έηζη έλα 

αζηαζέο ζχζηεκα. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΥΔΗΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 . Αιιειεπίδξαζε δνκψλ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

Σα θαηλνηφκα ζηνηρεία ελφο εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ (Stoll and Fink, 1996) 

εζηηάδνληαη  

1) ζε πξνγξάκκαηα εμσζηξέθεηαο (ζε εζληθφ θαη  επξσπατθφ επίπεδν) πνπ κπνξεί 

λα δψζνπλ θαηλνχξγηεο πξννπηηθέο ζηε ζρνιηθή δσή αξθεί λα ελεξγνπνηνχληαη νη δχν πφινη 

: ελεκέξσζεο -θηλεηνπνίεζεο, 

2) ζε εζηίεο εηδηθνχ βάξνπο (αηνκηθέο πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ), 

3) ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δνκψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο (δηαζχλδεζε θαη δξαζηεξνπνίεζε  ησλ ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ δνκψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο). 

Σα θίλεηξα (Hopkins, Ainscow, West, 1994) ψζηε ηα (1) θαη (2) θαηλνηφκα 

ζηνηρεία λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα (3) ζηνηρεία είλαη : 

 νηθνλνκηθά πφξνη, 

 πνηνηηθή αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζβαζεο ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε , ψζηε 

λα κεησζεί ε θξνληηζηεξηαθή εμάξηεζε ζηε γλψζε πνπ παξέρεηαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζηζηά κνλνδηάζηαηε, 

 αλαδηνξγάλσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ  

 απνθέληξσζε (δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή) ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

 ελεξγνπνίεζε long-time επηκνξθψζεσλ , κε δπλαηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ 

ζε θαηάιιεινπο νξγαληζκνχο,  

 δηαζχλδεζε ζρνιηθήο δσήο κε θνηλσλία, ΔΔ , αγνξά εξγαζίαο θαη θνξείο 

πνιηηηζκνχ, 

 ελζσκάησζε πξνηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα, 

 ρξήζε εξγαιείσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζηζηψληαο ηελ 

πινπξαιηζηηθή θαη δεκηνπξγηθή. 

Καηλνηφκα κνληέια εθπαηδεπηηθήο δξάζεο 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε δχν θαηλνηφκα κνληέια εθπαηδεπηηθήο δξάζεο: 
 θαηλνηνκία δηαζπνξάο, 

 θαηλνηνκία ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο, 

Προςωπικϐ (εκπ/κοι 
και      διούκηςη) 

 

Αναλ
υτικϊ 
προγ
ρϊμμ
ατα 

μαθητϋσ Υορεύσ 
πολιτεύασ(ΤΠΕΠΘ-
ΠΙ-ΙΕΠ-
Διευθϑνςεισ-
ϑμβουλοι) 

Γονεύσ 
Κοινωνικϐ περιβϊλλον που 
οι δομϋσ δραςτηροποιοϑνται 

Οργανιςμού ό διευθϑνςεισ που 
υποςτηρύζουν την ςχολικό 
δραςτηριϐτητα( ΕΠ-ΙΚΤ κ.α.) 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              478 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

πνπ επηρεηξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

νλνκάδεηαη ζρνιηθή κνλάδα θαη δίλνπλ λένπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα. 

Καηλνηνκία δηαζπνξάο 

Αθνξά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο κε δηαθνξεηηθή 

πθή/πεξηερφκελν/δξαζηεξηφηεηεο  πνπ πινπνηνχληαη ζηελ ίδηα (ή πεξηζζφηεξεο) ζρνιηθή 

δνκή απφ εθπαηδεπηηθνχο, αζχλδεηα ζηελ αξρή (παξάγνληαο αζηάζεηαο) ελψ ζηε ζπλέρεηα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ζπγθεληξψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη ψζηε λα νδεγήζνπλ 

ζε επζηαζή κνληέια κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο 

απηήο είλαη (Aggelides, 2001, 2003): 

(α) Σν πεξηερφκελν ηνπο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε  ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν 

εθαξκνγήο ηνπο, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο (κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ πεηξακαηηζκνχ). 

(β) Γηαθνξνπνηνχληαη  ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα πνπ πινπνηείηαη απφ ην ηξέρνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη  ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

(γ) Λεηηνπξγεί απνθεληξσηηθά (κε δηαθνξνπνηήζεηο απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν, απφ 

εθπαηδεπηηθφ ζε εθπαηδεπηηθφ θαη απφ πξφηαζε καζήκαηνο ζε θάπνηα άιιε) θαη 

ελζαξξχλεηαη ε παξαγσγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε παξάιιειε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά δίθηπα. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πνιππινθφηεηαο δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, νη δηαθνξεηηθέο 

θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο -  αθφκα θαη κε αηνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο -  κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ λέεο δνκέο ησλ νπνίσλ ε νξγάλσζε κπνξεί 

λα απνθέξεη λέεο θαηαζηάζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηελ δεκηνπξγία βξφγρσλ αλάδξαζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ : εθπαηδεπηηθψλ – 

καζεηψλ – θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο  - πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ξνή πιεξνθνξηψλ ελψ ζα 

ελεξγνπνηνχληαη απφ εξγαιεία φπσο ηα ΣΠΔ, νη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ε νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ θηι κε ζηφρν ηελ εκθάληζε λέσλ 

επζηαζψλ δνκψλ. 

Γίλεηαη πξνθαλέο φηη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ πεξηέρεη κηα παλζπεξκία 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ  απφ δηαθνξεηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρέδηα δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. ηε ζπλέρεηα κέζσ forums 

επηθνηλσλίαο ζπγθεληξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ θαη δξνκνινγνχληαη λένη 

ξφινη θαη ζρεδηαζκνί. Φπζηθά νη ζρεδηαζκνί απηνί δηέπνληαη απφ επθακςία ζηε 

δηδαζθφκελε χιε θαη απνθέληξσζε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηνπο θνξείο ηεο.  

Καηλνηνκία ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο θαη εθαξκνγήο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη εξεπλεηέο ηεο ίδηαο ηεο 

πξαθηηθήο ηνπο θαη κε ζπκβνιή «ζπκβνχινπ-θίινπ» (άηνκν ή άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν , ηελ πξαθηηθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο) 

θαινχληαη ζε θξηηηθή – ζηνραζκφ επί ηεο πξαθηηθήο ηνπο (Ainscow 1999, MacBeath 

1999, Fink 1996). Έηζη  πινπνηείηαη έλαο ζπλερήο δηάινγνο ζεσξίαο θαη πξάμεο ζην ρψξν 

ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο ξφινο ηνπ «ζπκβνχινπ-θίινπ» αλαηίζεληαη ζε 

πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαβιέπνπλ φηη δελ είλαη ζεκαληηθφ θαη ην 

πιαίζην εξγαζίαο ηνπο είλαη πξαθηηθφ – αμηφπηζην – απνηειεζκαηηθφ (Eisner 1998, 

MacBeath 1999). Ο ξφινο απηφο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ εηδηθφ- εκπεηξνγλψκνλα πνπ 

απιά ζπκβνπιεχεη, αθνχ ν «ζχκβνπινο-θίινο» εκπιέθεηαη ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ζε παηδαγσγηθά , 

δηαπξνζσπηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα . Έλαο ηέηνηνο ξφινο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε 
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νκάδα αθαδεκατθψλ πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη νη νπνίνη ζα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηελ ξνπηίλα ηνπ ζρνιείνπ γηα αξθεηφ 

δηάζηεκα ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν (Sibotnok, 

Goodlad, 1988). 

Πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο αιιειεπίδξαζεο : 

 Πεγή ππνζηήξημεο (εθπαηδεπηηθή θαη εζηθή). Απνηειεί ζπλήγνξν ζε πίεζε Γηνίθεζεο, 

ζεζκηθψλ παξαγφλησλ , γνλέσλ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (Catelli 1995). 

 Δθκεηάιιεπζε εκπεηξίαο «ζπκβνχινπ-θίινπ». Λεηηνπξγψληαο ζαλ αληηζηαζκηζηηθφο 

παξάγνληαο ζε αξλεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ , 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. 

 Μεηαηξνπή ζρνιείνπ ζε θνηλφηεηα κάζεζεο. (Wenger 1998). 

 Καηλνηνκία αιιαγήο θαη θαηεπζχλζεσλ. (Stylianou – Leigh, 2003). πνπ δίλεηαη 

έκθαζε ζε αιιαγέο θαη βειηηψζεηο κε παξεθθιίζεηο απφ παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

θαη ρεηξαγψγηζεο. (Hart, Dadds 2001, Fullan 1991, Elliot 1991, Gross 1998). 

 Έξεπλα θαη ζηνραζκφο πνπ ζηνρεχεη ζε  

1. Δλζάξξπλζε εθπαηδεπηηθψλ γηα αλάιπζε πξνβιεκαηηζκψλ θαη ζθέςεσλ ηνπο. 

2. Αλάδπζε λέσλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ. 

3. Γηαιεθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζθέςεσλ πνπ αλαιχνληαη ζε θάζε είδνπο 

πξφβιεκα ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο. 

4.  

 

 

 

 
 

 

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Αλαπηχζζεηαη έηζη ε ηθαλφηεηα «ζηνραζκνχ ελ δξάζεη» θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο Frost 1997, Day 1993) ελψ ε εκπινθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ έξεπλα 

γεθπξψλεη ην ράζκα ζεσξεηηθήο έξεπλαο θαη πξαθηηθήο ( Robinson 1998 θαη Hargreaves 

1996). 

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ απφςεσλ θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ δεκηνπξγεί αλάδξαζε γηα 

εκθάληζε λέσλ ηδεψλ  θαη απφςεσλ  πνπ έκελαλ ζην πεξηζψξην ή είραλ αγλνεζεί. 

Ζ ζπλεξγαηηθή έξεπλα απνηειεί έθθξαζε ηεο «έξεπλαο καδί κε αλζξψπνπο» θαη φρη 

«επί « ησλ αλζξψπσλ (Heron, Reason 2001). Παξάιιεια εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο ζε δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη πξνψζεζεο θαηλνηφκσλ 

ζηνηρείσλ (Ainscow et all 1998 θαη Messiou 2002). 

  Γίλεηαη αμία ζε άηνκα θαη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ επηηπγράλνληαο έηζη : 

I. Απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε ησλ  κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

II. Γηαθνξεηηθή εηθφλα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

III. Απνβνιή «πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο» εηθφλαο θαθνχ ή κέηξηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο απνδίδνπλ εχθνια θαη θαηξνζθνπηθά. 

IV. Τινπνίεζε ελφο αλνηθηνχ ζε πξνθιήζεηο ζρνιείν. 

V. Οη εθπαηδεπηηθνί θαζίζηαληαη ελεξγεηηθνί παξάγνληεο θαη φρη παζεηηθά ππνθείκελα 

(Heron, Reason, 2001 and  Dadds 1995). 

Μεηνλεθηήκαηα  θαη δπζθνιίεο ηεο ζπλεξγαηηθήο αιιειεπίδξαζεο. 

 Απαηηείηαη ρξφλνο γηα ηελ έξεπλα θαη ζπληειείηαη   αχμεζε ηεο θπζηθήο θνχξαζεο απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο ξνπηίλαο (Cooper et all 2000) ελψ παξακέλεη ν φγθνο ηεο χιεο 

ησλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ. ( ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ έρεη επηηεπρζεί ε αχμεζε ηνπ 

ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – φρη δηδαθηηθά- κε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ζε 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη εζηθφ επίπεδν). 

Ανϊλυςη Κριτικό 
ςκϋψησ 

τοχαςμϐσ 

Ενδυνϊμωςη 
εκπ/κών ςε 
καθημερινϊ θϋματα 
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 Ζ πνιππινθφηεηα ηεο έξεπλαο απμάλεη ηελ δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο κεζνδνινγίαο θαη 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηεο έξεπλαο (Berliner 2002). Απηφ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε 

παζεηηθφηεηα θαη ζηεγαλφηεηα ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Οη ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. Ζ αηνκηθηζηηθή 

θνπιηνχξα (Hargreaves 1992) δπζθνιεχεη ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε ελψ ζπλαηζζεκαηηθέο 

θνξηίζεηο θαη πξνζέζεηο δεκηνπξγνχλ εληάζεηο . 

 Άγρνο θαη απνγνήηεπζε. Ζ εγσηζηηθή θνπιηνχξα πνπ βξίζθεηαη ζηε θαξδηά ηνπ 

θνηλσληθνχ γίγλεζζαη γηγαληψλεηαη ζε θνηλσληθνχο ππξήλεο  , φπσο είλαη ηα ζρνιεία, 

δεκηνπξγψληαο ζχιαθεο ακπληηθήο αληηκεηψπηζεο θαη πξνζσπνπνίεζεο δξάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Παξάιιεια ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έξεπλα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κείσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπο απφ ηελ 

εκπινθή ηξίησλ ζε απηά. (έλλνηα θαθφπηζηεο θξηηηθήο – απαηζηνδνμία γηα απνηειέζκαηα – νη 

εθπαηδεπηηθνί γίλνληαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ νκάδα αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ ξφιν 

«ζπκβνχινπ-θίινπ»). 

Δθπαηδεπηηθή έξεπλα γηα ηελ θαηλνηνκία 
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην βαζκφ αθνκνίσζεο θαη πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζηα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο, δηελεξγήζακε εθπαηδεπηηθή έξεπλα κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ κε 

πνιιαπιέο επηινγέο. ηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη εθαξκνγήο θα. θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ ζε καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αθφκα δηεξεπλήζεθε ε γλψκε ησλ 

καζεηψλ γηα ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ε εθηίκεζε ηνπο γηα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα πνχ ήδε εθάξκνζαλ ζε πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο.  

Έηζη  ζηε  εθπαηδεπηηθή έξεπλα ηέζεθαλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο: 

 ζπκκεηνρή θαη εκπεηξία ησλ καζεηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, 

 γλψκε θαη αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά, 

 επίδξαζε ΣΠΔ ζε λένπο ηξφπνπο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, 

 δξάζε δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζε θαηλνηφκα ζρέδηα εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθε ζηελ απνθφκηζε 

εθηηκήζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

ήδε εθαξκφζηεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Με ρξήζε ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ γίλνληαη ππνζέζεηο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% 

(α=0,05)  θαη εθαξκφδεηαη ην ρ
2
 θξηηήξην γηα απηέο. Παξαθάησ δίλνπκε ην 

εξσηεκαηνιφγην, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ηηο ππνζέζεηο πνπ ειέρζεθαλ  (ππνζέζεηο 

Ζ0, Ζ1 ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%) ελψ γίλεηαη έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

εθαξκνγήο ηνπ ρ
2
 θξηηεξίνπ θαη δίλνληαη ηα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα (ρξήζε 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS). Σέινο παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο 

απηήο. 

Δξσηεκαηνιφγην 
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 10 εξσηήζεηο πνπ ε κία απφ απηέο( 3

Α
) ελεξγνπνηείηαη 

απφ ην θίιηξν ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο (3) . Απνηειείηαη απφ ηηο εμήο νκάδεο : δηεξεχλεζε 

ειηθίαο καζεηψλ (εξ. 1), ζπκκεηνρή θαη εκπεηξία ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο (εξ. 2,3,3
Α
) ,ζπζρέηηζε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε παξαδνζηαθέο δνκέο (εξ. 4.5,8) , ξφινο ΣΠΔ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο (εξ. 

6) θαη δηάρπζε απφ ηελ  εθαξκνγή ηεο ζε εμσζρνιηθέο δνκέο (εξ. 7,9). 

 

(1)  Ζιηθία 

13 ……     14 ……….  15 ………..  16 …………  17 …………  18  ……………. 
(2)  Ση απφ ηα παξαθάησ απνδίδεη ηνλ φξν «θαηλνηνκία» 

a) Νέεο πξαθηηθέο 

b) Αιιαγή αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

c) Άγλσζην 

d) Γεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. 
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(3) Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ 

Τγείαο 

Πεξηβαιινληηθά 

Πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ 

Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

Δξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ 

ΝΑΗ   ………………             ΟΥΗ ………………… 

(3
Α
) Αλ ΝΑΗ ζε πφζεο θαηεγνξίεο . 

(1)…………….           (2)  ………………    (3)  ………………..           (4)  

………………… 
(4)    Θεσξείηε φηη νη θαηλνηφκεο δξάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

ψξεο ελψ ηα ππφινηπα καζήκαηα λα γίλνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

ΝΑΗ  ……………  ΟΥΗ  …………………     ΓΔΝ ΔΥΧ ΓΝΧΜΖ  

……………………… 
(5) Οη θαηλνηφκεο δξάζεηο είλαη πην ελδηαθέξνπζεο θαη δεκηνπξγηθέο ζηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα. 

ΝΑΗ  ……………  ΟΥΗ  …………………     ΓΔΝ ΔΥΧ ΓΝΧΜΖ  

……………………… 
(6) Πηζηεχεηε φηη ηα ΣΠΔ ζπληεινχλ ζε λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην ζρνιείν 

αιιά θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ζαο ρψξν. 

ΝΑΗ  ……………  ΟΥΗ  …………………     ΓΔΝ ΔΥΧ ΓΝΧΜΖ  

……………………… 
(7)  Θα επηιέγαηε θάπνηα άιιε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηε θνίηεζε ζαο, πνπ γλσξίδεηε φηη 

ζπληεινχληαη θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο. 

ΝΑΗ  ……………  ΟΥΗ  …………………     ΓΔΝ ΔΥΧ ΓΝΧΜΖ  

……………………… 
(8) Κάπνηεο εθπαηδεπηηθέο ψξεο πηνζεηνχληαη λένη ηξφπνη εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη 

κάζεζεο. Θα ηηο ραξαθηεξίδαηε 

i. Βαξεηέο 

ii. Κνπξαζηηθέο 

iii. Δλδηαθέξνπζεο 

iv. Γεκηνπξγηθέο 

v. Σίπνηα ην ηδηαίηεξν. 

 

(9) Οη θαηλνηφκεο δξάζεηο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ πην εχθνια  ζηα δεκφζηα ζρνιεία ή ζε 

άιινπο ρψξνπο θξνληηζηεξηαθήο κάζεζεο. 

I. Γεκφζηα ζρνιεία 

II. Φξνληηζηήξηα 

III. Πνπζελά. 

IV. Καη ζηα δχν. 

Σαπηφηεηα εξσηεκαηνινγίνπ  

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 70 καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αζηηθνχ 

ζρνιείνπ ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2015. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεθαλ ηέζζεξεηο κεηαβιεηέο (εξσηήζεηο 3, 4,5 θαη 6) ζαλ 

θαηεγνξηθέο , νξίζηεθαλ νη ηηκέο ηνπο θαη ν ηχπνο κέηξεζήο ηνπο. 

Σν ζέκαηα  πνπ εξεπλήζεθαλ είλαη  
(Α) ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπζε θαηλνηφκεο δξάζεηο  ζε απηέο θαη  

                          (Β) ε ζρέζε ΣΠΔ κε ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. 

Τπνζέζεηο 
(α)  Μεδεληθή ππφζεζε Ζν  : ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

άπνςε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα . (p>0.05). 
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Τπφζεζε εξγαζίαο Ζ1  : ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα δελ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

άπνςε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά. (p<0.05). 

 

Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ ρ
2
 θξηηεξίνπ  

(1) Σν δείγκα πνπ εμεηάζηεθε (Ν=70) επηιέρζεθε ηπραία θαη είλαη ηθαλνπνηεηηθφ . Έγθπξεο 

ηηκέο δφζεθαλ θαη ζηηο 70 απαληήζεηο. 

(2) Οη παξαηεξήζεηο είλαη αλεμάξηεηεο. 

(3) Οη κεηαβιεηέο είλαη θαηεγνξηθέο θαη δελ επηθαιχπηνληαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπο. 

(4) Ληγφηεξεο ηνπ 25% ησλ απαληήζεσλ έρεη κηθξφηεξε ηηκή απφ 5. 

Έηζη παξαηεξνχκε ζε crosstabs φηη ε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο x
2
 ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 95% (α=0,05) απνδίδεη min expected count = 0,04 , N=70, p=0.136>0.05 

ρ
2
=6.999 df=4 . Άξα ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε δειαδή ε ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε 

πξνγξάκκαηα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ άπνςε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα 

(ζηνπο ΠΗΝΑΚΔ 1 θαη 2 δίλνληαη : ν πίλαθαο δηπιήο εηζφδνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ εξσηήζεσλ 

3 θαη 5 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο Pearson-chi square) 

Οη ελδείμεηο ππνινίπσλ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνξά παξαηεξνχκελσλ – αλακελφκελσλ 

ζπρλνηήησλ. Θεηηθή ηηκή ππνινίπνπ ζεκαίλεη φηη ην ηζνδχγην παξαηεξνχκελσλ – αλακελφκελσλ 

ζπρλνηήησλ βαξχλεη ππέξ ησλ παξαηεξνχκελσλ (νη παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηεο είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο). ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά (ζεηηθή ή αξλεηηθή), ηφζν 

πηζαλφηεξν είλαη λα πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα. ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ε 

δηαθνξέο είλαη κηθξέο (1 κνλάδα). 

(β)  Μεδεληθή ππφζεζε Ζν  : ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα επεξεάδεη ζεηηθά ε 

άπνςε ηνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ  ΣΠΔ ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. (p>0.05). 

Τπφζεζε εξγαζίαο Ζ1  : ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα δελ επεξεάδεη ζεηηθά ε 

άπνςε ηνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ  ΣΠΔ ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. (p<0.05). 

Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ x
2
 - θξηηεξίνπ ηζρχνπλ φπσο παξαπάλσ θαη ηα απνηειέζκαηα 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο : 

ε crosstabs ε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο x
2
 ζ‘ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% (α=0,05) 

απνδίδεη min expected count = 0,16 , N=70, p=0.243>0.05 ρ
2
=5.462 df=4 . Άξα ηζρχεη ε κεδεληθή 

ππφζεζε δειαδή ε ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ άπνςε θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ρξήζε ησλ  ΣΠΔ ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. (ζηνπο ΠΗΝΑΚΔ 3 

θαη 4 δίλνληαη : ν πίλαθαο δηπιήο εηζφδνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο ησλ εξσηήζεσλ 3 θαη 6 θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο Pearson-chi square). 

 

πκπεξάζκαηα 
Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα εμήο: 

 Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά 

ζηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

 Γηαθαίλεηαη ε αλαδήηεζε λέσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα αλαδείμνπλ έλα δηαθνξεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Οη καζεηέο/ηξηεο είλαη έηνηκνη γηα αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

 Σα ΣΠΔ έρνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 
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«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο». 

Δθαξκνγή ζε δχν ηκήκαηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

 
Γησηφπνπινο Φ. Γεψξγηνο  

Τποδιευθυντόσ ςτο ΔΙΕΚ Αιγύου,  
ggiotop@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Δεδομϋνου ϐτι, ϐλοι οι ϊνθρωποι χρηςιμοποιοϑν και ςτηρύζονται ςτη γνώςη και 
ςτισ εμπειρύεσ που όδη κατϋχουν, προκειμϋνου να βρύςκουν λϑςεισ ςτα καθημερινϊ 
θϋματα που τουσ απαςχολοϑν, μποροϑν πλϋον να αναζητόςουν τη γνώςη με ϋναν 
τρϐπο διαφορετικϐ, καινοτϐμο και ολιςτικϐ ταυτϐχρονα. Η θεωρύα τησ 
Μεταςχηματύζουςασ Μϊθηςησ (Mezirow, 2007), αποτελεύ το θεωρητικϐ υπϐβαθρο 
για την εκπϐνηςη αυτόσ τησ εργαςύασ. Μϋςω τησ ενςυναύςθηςησ (Taylor & Cranton, 
2013), οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να κατανοόςουν ςε ϋνα καλϑτερο επύπεδο το 
γνωςτικϐ αντικεύμενο το οπούο τύθεται προσ μελϋτη. Ο ςκοπϐσ αφορϊ ςτη 
διερεϑνηςη των απϐψεων και των ςτϊςεων των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευομϋνων, μϋςω τησ ενςυναύςθηςησ, ςχετικϊ με τισ νϋεσ διδακτικϋσ μεθϐδουσ 
και ςυγκεκριμϋνα με τη μϋθοδο τησ Μεταςχηματύζουςασ Μϊθηςησ (ΜΜ) μϋςα απϐ 
την αιςθητικό εμπειρύα του Α. Κϐκκου (2011β; 2011α).  

Λϋξεισ κλειδιϊ: empathy, ενςυναύςθηςη, κριτικό ςκϋψη, Μεταςχηματύζουςα 
Μϊθηςη μϋςω τησ Αιςθητικόσ Εμπειρύασ 

Δηζαγσγή 

Η παροϑςα εργαςύα, εύχε ωσ βαςικϐ ςκοπϐ τη διερεϑνηςη του ρϐλου τησ ενςυναύςθηςησ 
κατϊ την εφαρμογό τησ μεθϐδου «Μεταςχηματύζουςα μϊθηςη μϋςω τησ Αιςθητικόσ 
Εμπειρύασ» του Α. Κϐκκου, καθώσ και την ϋκταςη αυτόσ, ςτισ υπϐ μελϋτη ομϊδεσ. Η μϋθοδοσ 
προςϋγγιςησ αφοροϑςε  ςτην εκμϊθηςη τησ μεθϐδου ςε δϑο εκπαιδευτικοϑσ τησ 
δευτεροβϊθμιασ τυπικόσ εκπαύδευςησ. τη ςυνϋχεια, η μϋθοδοσ εφαρμϐςτηκε ςτην πρϊξη, 
ςτην τϊξη τουσ. Σα τμόματα ςτα οπούα εφαρμϐςτηκε η μϋθοδοσ εύναι το τμόμα τησ Β’ 
Λυκεύου Πληροφορικόσ ςε ΕΠΑΛ του νομοϑ Ηλεύασ και το τμόμα τησ Β’ Λυκεύου ςε ΓΕΛ του 
νομοϑ ΑχαϏασ.  Κατϐπιν, πραγματοποιόθηκε ανϊλυςη περιεχομϋνου απϐ το υλικϐ των 
μαθητών και ϋγινε διερεϑνηςη ςχετικϊ με το εϊν η ενςυναύςθηςη βοόθηςε ςτην εμπϋδωςη 
του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου μϋςω τησ μεθϐδου του Α. Κϐκκου.  

Αρχικϊ γύνεται παρουςύαςη τησ μεθϐδου του Α. Κϐκκου. Κατϐπιν, δύνεται ο οριςμϐσ τησ 
ενςυναύςθηςησ και παρουςιϊζονται οι απϐψεισ των Goleman, (1998) Taylor (2007), Taylor 
& Cranton (2012; 2013) ςχετικϊ με την ενςυναύςθηςη και το ρϐλο που αυτό παύζει ςτη 
θεωρύα τησ Μεταςχηματύζουςασ Μϊθηςησ του Mezirow (2007). Επιπλϋον, δύνονται κϊποια 
παραδεύγματα και εφαρμογϋσ ςχετικϊ με την ενςυναύςθηςη καθώσ και κϊποια 
πλεονεκτόματα απϐ τη χρόςη τησ.  

Σν κεζνδνινγηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο δξάζεο θαη 

ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία είλαη: Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ γξαπηψλ 

ληνθνπκέλησλ ησλ καζεηψλ, ε απάληεζε ζε εξσηεκαηνιφγην κε 31 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

4 εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ απφ ηνπο καζεηέο, έλα εξσηεκαηνιφγην κε 4 εξσηήζεηο αλνηθηνχ 

ηχπνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ε ζπδήηεζε κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, κέζσ ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο έγηλε ε ζχλζεζε θαη ζχγθξηζε ησλ κεηαμχ ηνπο απφςεσλ.  

mailto:ggiotop@gmail.com
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Επιπρϐςθετα, απαντόθηκαν τα κϊτωθι ερευνητικϊ ερωτόματα τα οπούα εύχαν τεθεύ.  
a) Σν δηαθνξεηηθφ θχιν ησλ καζεηψλ  παίδεη θάπνην ξφιν ζηελ θνηλσληθή δεμηφηεηα ηεο 

ελζπλαίζζεζεο; 

b) Καηά πφζν κπνξνχλ νη καζεηέο λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πξφβιεκά ηνπ; 

c) Βνεζά ε κέζνδνο ηνπο Κφθθνπ, φζνλ αθνξά ζην δέζηκν ηεο νκάδαο θαη ζηελ ίζε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ; 

Οι επιμϋρουσ ςτϐχοι τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι οι εξόσ: 
i. Να αλαγλσξίδνπλ ζε αηνκηθφ επίπεδν ηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ έξγνπ ηέρλεο πνπ ζα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζην απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα θαηά Mezirow θαη ζα ππξνδνηήζνπλ ηνλ 

θξηηηθφ ζηνραζκφ 

ii. Ζ αλάδεημε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ θαηά ηελ παξαηήξεζε ηνπ πίλαθα 

iii. Ζ αιιαγή ζηηο ζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην ξαηζηζκφ 

– φπνπ ππάξρνπλ. 

Παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο  

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο». Πξφθεηηαη γηα κεζνδνινγία πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Κφθθν (2008; 2009
α
; 2009

β
; 2010; 2011

α
; 2011

β
; 2012) θαη 

παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην 8ν πλέδξην γηα ηε ΜΜ ζηηο Βεξκνχδεο ην 2009. Αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ γίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ ‗Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηηο ηέρλεο‘ (Κφθθνο, 

2011
α
). χκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2011

α
:71-72), «ε αηζζεηηθή εκπεηξία – κε άιια ιφγηα ε 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο […]» κπνξεί λα εκπιέμεη ηνπο ελήιηθεο «ζε κηα δηεξγαζία 

θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ε νπνία ηνπο βνεζάεη λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν ρεηξαθεηεκέλνη απέλαληη ζηηο 

ηδενινγίεο πνπ πνιηνξθνχλ ηε ζθέςε ηνπο θαη απνβιέπνπλ λα εκπεδψζνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο ηελ 

θαζεζηεθπία ηάμε πξαγκάησλ, ε νπνία ζπλήζσο ιεηηνπξγεί ελαληίνλ ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο». Ζ ΜΜ κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο είλαη «κηα κέζνδνο παξαηήξεζεο σλ ηερλψλ πνπ 

εληζρχεη ηελ απηνδπλακία ηεο ζθέςεο». (Κφθθνο, 2011
α
:72). Ζ κεζνδνινγία απηή έρεη εθαξκνζηεί 

θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη πξνγξάκκαηα, φπσο ε Ράηθνπ (2013), ArtiT (2012). Ο ζπγθξηηηθφο 

έιεγρνο ζα αθνξά ζε θάζε έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο, σο πξνο 

ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο φπσο: Κξηηηθφο ζηνραζκφο, πκκεηνρή ζην ζηνραζηηθφ δηάινγν, 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηνραζηηθνχ δηαιφγνπ, Γηεξγαζία παξαηήξεζεο θαη Μεηαζρεκαηηζκφο αξρηθήο 

άπνςεο κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηνπ Κφθθνπ είλαη έμη ζπλνιηθά. Αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά 

ζην βηβιίν ηνπ Κφθθνπ, ‗Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηηο Σέρλεο‘. (2011
α
, 97-100).  

 Πξψην ζηάδην: Γηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ.  

 Γεχηεξν ζηάδην: Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

 Σξίην ζηάδην: Πξνζδηνξηζκφο ησλ απφςεσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ.  

 Σέηαξην ζηάδην: Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο.  

 Πέκπην ζηάδην: Κξηηηθφο ζηνραζκφο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. 

 Έθην ζηάδην: Δπαλαμηνιφγεζε ησλ παξαδνρψλ.  

Δλζπλαίζζεζε - εηζαγσγή 

ϑμφωνα με το Mezirow (1991, ςτο Taylor & Cranton (2013:37)), τρύα εύναι τα δομικϊ 
χαρακτηριςτικϊ ςτην ΜΜ: ο κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ, ο διϊλογοσ και η εμπειρύα. Ψσ ϋνα επιπλϋον 
δομικϐ χαρακτηριςτικϐ τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ, η ενςυναύςθηςη αναφϋρεται ςτη 
βιβλιογραφύα και καταγρϊφεται η ςημαςύα τησ, «αν και ςπανύωσ ορύζεται ό ςυζητεύται ςε 
μεγϊλο βϊθοσ», ιδύωσ δε η ςχϋςη τησ με βαςικϊ δομικϊ ςτοιχεύα του Mezirow. Αρκετού 
ερευνητϋσ αναφϋρονται ςε αυτόν, (Gum, Greenhill & Dix, 2011; Stevens-Long, Schapiro & 
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McClintock, 2012; Taylor, 2007, 1997; Willis, 2012), ϐπωσ παρατύθενται ςτο Taylor & 
Cranton (2013:37). Επιπρϐςθετα, ςϑμφωνα με τουσ Taylor & Cranton (2013:35), «τρύα απϐ 
τα θϋματα που ϋχουμε επιλϋξει εςτιϊζουν ςτισ κεντρικϋσ δομϋσ τησ μεταςχηματύζουςασ 
μϊθηςησ - δομϋσ που εύναι πϊντοτε παροϑςεσ, αλλϊ ςπϊνια αποδομοϑνται ό διερευνώνται ςε 
βϊθοσ. Αυτϋσ εύναι η εμπειρύα, η ενςυναύςθηςη, και η επιθυμύα για αλλαγό». 

τενϊ ςυνδεδεμϋνοσ με την περιοχό τησ ςχετικόσ γνώςησ και τησ μεταςχηματύζουςασ 
μϊθηςησ εύναι ο ςημαντικϐσ ρϐλοσ τησ ςυναιςθηματικόσ μϊθηςησ, ο ρϐλοσ των 
ςυναιςθημϊτων ςτην διαδικαςύα μιασ προοπτικόσ μεταςχηματιςμοϑ. (Taylor, 2007:188). 
Παρομούωσ, ο Mezirow (2000:11, ςτο Taylor, 2007:188) «ϋχει δεχτεύ τη ςημαςύα τουσ, 
δηλώνοντασ ϐτι η ‘αποτελεςματικό ςυμμετοχό ςτη ςυζότηςη και ςτη μεταςχηματύζουςα 
μϊθηςη απαιτεύ ςυναιςθηματικό ωριμϐτητα, ευαιςθητοπούηςη, ενςυναύςθηςη και ϋλεγχο».  

Η ΜΜ «καθιςτϊ αςαφό τα ϐρια μεταξϑ του δαςκϊλου και του μαθητό και ςυγχϋει 
περαιτϋρω τουσ ρϐλουσ και τισ ευθϑνεσ τουσ ςτην μεταςχηματιςτικό τϊξη. Η απϊντηςη ςε 
αυτόν την ανηςυχύα τϐςο για το δϊςκαλο και μαθητό βρύςκεται μϋςα απϐ το φακϐ τησ 
ενςυναύςθηςησ, ϋνα ουςιώδεσ δομικϐ ςτοιχεύο τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ που αξύζει 
πολϑ μεγαλϑτερησ προςοχόσ απϐ αυτό που λαμβϊνει». (Taylor & Cranton, 2012:337). 

Οξηζκόο ηεο ελζπλαίζζεζεο 

Ψσ ϋννοια, η ενςυναύςθηςη (empathy), πρωτοχρηςιμοποιόθηκε κατϊ τη δεκαετύα του 
1920 απϐ τον Αμερικανϐ ψυχολϐγο Ε. Μπ. Σύτςενερ. Η αγγλικό λϋξη προϋρχεται «απϐ την 
αρχαύα ελληνικό ‘εμπϊθεια’ (ςϑνθετη των λϋξεων εν, εντϐσ και πϊθοσ) – για να αποδοθεύ η 
ϋννοια του ‘αιςθϊνομαι εντϐσ’, ϐροσ που χρηςιμοποιόθηκε αρχικϊ απϐ θεωρητικοϑσ τησ 
αιςθητικόσ για να περιγρϊψει την ικανϐτητα ςϑλληψησ τησ υποκειμενικόσ εμπειρύασ ενϐσ 
ϊλλου ατϐμου». (Goleman (1998:151) 

ϑμφωνα με τον Goleman (1998:412) η ενςυναύςθηςη ϋχει να κϊνει με την κατανϐηςη 
των ςυναιςθημϊτων και των εγνοιών των ϊλλων και το να μπορεύ κϊποιοσ να ‘μπει’ ςτη 
θϋςη τουσ. Επύςησ, ο ςεβαςμϐσ του γεγονϐτοσ ϐτι οι ϊνθρωποι νιώθουν διαφορετικϊ για 
κϊποια πρϊγματα. Επιπρϐςθετα, ο ύδιοσ τονύζει (Goleman, 1998:369), ϐτι «μια ζωτικόσ 
ςημαςύασ κοινωνικό δεξιϐτητα εύναι η ενςυναύςθηςη, η κατανϐηςη των ςυναιςθημϊτων και 
των απϐψεων των ϊλλων, ο ςεβαςμϐσ των διαφορών ςτον τρϐπο που οι ϊνθρωποι 
αιςθϊνονται για κϊποια πρϊγματα. Οι διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ τύθενται ςτο επύκεντρο τησ 
προςοχόσ και περιλαμβϊνουν την εκμϊθηςη τησ δεξιϐτητασ του καλοϑ ακροατό και του 
ικανοϑ ςτην υποβολό των ορθών ερωτόςεων. Επύςησ τα παιδιϊ μαθαύνουν να διακρύνουν 
ανϊμεςα ςε κϊτι που λϋει ό κϊνει κϊποιοσ και ςτισ δικϋσ τουσ αντιδρϊςεισ και κρύςεισ. 
Διδϊςκονται τη διεκδικητικό ςτϊςη αντύ το θυμϐ ό την παθητικϐτητα. Και βϋβαια διδϊςκονται 
την τϋχνη τησ ςυνεργαςύασ, τησ λϑςησ των διαφωνιών και του ςυμβιβαςμοϑ». 

Παξαδείγκαηα – εθαξκνγέο ηεο ελζπλαίζζεζεο 

ε ϋρευνα που πραγματοποιόθηκε, ςϑμφωνα με τον Goleman (1998:149), «ςε 
περιςςϐτερουσ απϐ επτϊ χιλιϊδεσ ανθρώπουσ, ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ και ςε δεκαοκτώ 
ϊλλεσ χώρεσ, βρϋθηκε ϐτι τα οφϋλη που προϋκυπταν απϐ την ικανϐτητα αντύληψησ των 
ςυναιςθημϊτων απϐ μη λεκτικϋσ ενδεύξεισ περιελϊμβαναν καλϑτερη ςυναιςθηματικό 
προςαρμογό, περιςςϐτερη δημοτικϐτητα, μεγαλϑτερη εξωςτρϋφεια και, ασ μη φανεύ 
παρϊξενο, περιςςϐτερη ευαιςθηςύα. ε γενικϋσ γραμμϋσ, οι γυναύκεσ εύναι καλϑτερεσ απϐ τουσ 
ϊνδρεσ ς’ αυτϐ το εύδοσ ενςυναύςθηςησ». 

ϑμφωνα με τον Δρ. Ντϋιβιντ Φϊμπουργκ, ο οπούοσ πραγματοπούηςε μερικϊ 
πρωτοποριακϊ προγρϊμματα ςυναιςθηματικόσ εκπαύδευςησ, (Goleman, 1998:377), «ϋνα 
απϐ τα πιο ουςιώδη οφϋλη που μπορεύ να αποκομύςει κανεύσ απϐ το ςχολεύο, εύναι η ικανϐτητα 
να χαλιναγωγεύ την ανυπομονηςύα για την ανταμοιβό του, να εύναι κοινωνικϊ υπεϑθυνοσ με 
τον κατϊλληλο τρϐπο, να διατηρεύ τον ϋλεγχο πϊνω ςτα ςυναιςθόματϊ του και να ϋχει μια 
αιςιϐδοξη ϊποψη για τα πρϊγματα – με ϊλλα λϐγια, να ϋχει ςυναιςθηματικό νοημοςϑνη». 
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ϑμφωνα με ϋρευνα που πραγματοπούηςε ο Γιωτϐπουλοσ (2014α), μια μαθότρια τησ Β’ 
Λυκεύου δηλώνει: «Κϊνοντασ αυτό την εργαςύα ϋνιωςα πωσ θα μποροϑςε να αιςθϊνεται το 
θϑμα ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη του ρατςιςμοϑ και κατϊλαβα ϐτι ποτϋ μου δεν θϋλω να 
γύνω θϑμα ό θϑτησ ςε ϋνα τϋτοιο γεγονϐσ». Η μαθότρια αναφϋρεται ςτην ενςυναύςθηςη, 
δηλαδό ςτην «αναγνώριςη των ςυναιςθημϊτων των ϊλλων […], μια ικανϐτητα που ϋχει τη 
βϊςη τησ ςτη ςυναιςθηματικό αυτοεπύγνωςη και εύναι η θεμελιώδησ ανθρώπινη δεξιϐτητα». 
(Goleman, 1998:79 ςτο Γιωτϐπουλοσ, 2014β:244-245). 

Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηεο ελζπλαίζζεζεο 

χετικϊ με την ενςυναύςθηςη και τα οφϋλη απϐ τη χρόςη τησ εντϐσ τησ αύθουςασ 
διδαςκαλύασ οι Taylor & Cranton, (2013:38) παρατηροϑν ϐτι «παρϊ τη μεταφορϊ ςτο 
προςκόνιο των ςυναιςθημϊτων, οι μελετητϋσ ϋχουν παραβλϋψει το ρϐλο που παύζει η 
ενςυναύςθηςη ςτο να εμπλϋξει τη ςυγκινηςιακό φϑςη τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ. Εύναι 
η ενςυναύςθηςη που: παρϋχει ςτον εκπαιδευϐμενο τη δυνατϐτητα να ταυτιςτεύ με τισ 
προοπτικϋσ των ϊλλων, μειώνει την πιθανϐτητα τησ προκατϊληψησ, αυξϊνει τισ πιθανϐτητεσ 
να υπϊρξει απϐ κοινοϑ κατανϐηςη ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα και διευκολϑνει τον κριτικϐ 
ςτοχαςμϐ μϋςα απϐ το ςυναιςθηματικϐ ςθϋνοσ των παραδοχών. Εύναι πιθανϐ ϋνα ςημαντικϐ 
αποτϋλεςμα μιασ προοπτικόσ μεταςχηματιςμοϑ να περιλαμβϊνει μύα αϑξηςη τησ 
ενςυναύςθηςησ προσ τουσ ϊλλουσ (Gravett, 2004: MacLeod, Parkin, Pullon & Robertson, 
2003)». 

ϑμφωνα με τουσ Taylor & Cranton (2012:335-336) «o Willis περιγρϊφει πωσ η λογικό, η 
φανταςύα, η δρϊςη και η αύςθηςη ό τα ςυναιςθόματα εύναι αλληλϋνδετα. Αυτϐ 
επιβεβαιώνεται περαιτϋρω απϐ την Kreber η οπούα γρϊφει ϐτι ο κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ δεν εύναι 
μϐνο μια λογικό δραςτηριϐτητα, αλλϊ ενϋχει επύςησ δημιουργικϋσ και ςυναιςθηματικϋσ 
ικανϐτητεσ». 

Απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηεο κεζφδνπ 

Αρχικϊ θα παρουςιαςτοϑν οι λϐγοι για τουσ οπούουσ επιλϋχτηκε το ςυγκεκριμϋνο δεύγμα, 
καθώσ και το ϋργο τϋχνησ που χρηςιμοποιόθηκε. Κατϐπιν, γύνεται η παρουςύαςη των 
τμημϊτων και ϋπειτα ο ςχολιαςμϐσ για κϊθε ςτϊδιο εφαρμογόσ τησ μεθϐδου ξεχωριςτϊ. 

Η Γ΄ Λυκεύου ωσ η τελευταύα τϊξη του τυπικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, καθώσ και η 
ηλικύα των μαθητών ϐπου κατϊ μϋςο ϐρο εύναι τα 18 ϋτη, θεωρεύται ωσ η πιο κατϊλληλη για 
την εφαρμογό τησ μεθϐδου. Κι αυτϐ διϐτι πληςιϊζει την «ενηλικιϐτητα» ϐπου οι αποφϊςεισ 
που λαμβϊνονται  απαιτοϑν και «κριτικϐ ςτοχαςμϐ ςχετικϊ με την εγκυρϐτητα των 
παραδοχών ό των επιχειρημϊτων ςτα οπούα αυτϋσ βαςύζονται». (Mezirow, 2007:47). Λϐγω 
ϐμωσ του βεβαρυμμϋνου προγρϊμματϐσ τουσ απϐ τη διαδικαςύα ειςαγωγόσ τουσ ςτα 
τριτοβϊθμια εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα τησ χώρασ, δεν κατϋςτη δυνατϐν να ςυνεργαςτοϑν. 
Εκτϐσ απϐ την ϊρνηςη των ύδιων των μαθητών, δεν ςυναύνεςαν οϑτε οι εκπαιδευτικού που 
θα παρουςύαζαν τη μϋθοδο, οϑτε και οι διευθυντϋσ των ςχολεύων. Κατϊ ςυνϋπεια, 
επιλϋχτηκε η Β’ Λυκεύου για την εφαρμογό τησ μεθϐδου.  Σο ϋργο τϋχνησ που επιλϋχτηκε 
(Norman Rockwell - New Kids in the Neighbourhood, 1967) όταν προώϐν ςυνεννϐηςησ 
μεταξϑ του ςυγγραφϋα και των εκπαιδευτών. Αυτϐ ϋγινε για οικονομύα χρϐνου διϐτι 
ςϑμφωνα με τον Κϐκκο (2011:100) ςτο «παρϊδειγμα εφαρμογόσ» του, αναφϋρει ϐτι «ςτη 
διϊρκεια τησ 6ησ ςυνϊντηςησ, παρακϊλεςα τουσ φοιτητϋσ να απαντόςουν γραπτϊ ςτην 
ερώτηςη…», ενώ βρύςκεται ακϐμη ςτο 2ο ςτϊδιο. τη ςχολικό πραγματικϐτητα δεν υπϊρχει 
τϐςοσ διαθϋςιμοσ χρϐνοσ για να υλοποιηθεύ η μϋθοδοσ.  

Επιπρϐςθετα, «ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει πρώτα να ανιχνεϑςει αν υπϊρχει κϊποιο 
αποπροςανατολιςτικϐ δύλημμα» (Κϐκκοσ, 2011:87) μεταξϑ των μαθητών. Κατϊ τη ςυζότηςη 
προϋκυψε το θϋμα του ρατςιςμοϑ ωσ θϋμα που πρϋπει να τϑχει περαιτϋρω επεξεργαςύασ.  

το εικαςτικϐ ϋργο που επιλϋχτηκε απϐ τον εκπαιδευτικϐ, ϋχει γύνει προετοιμαςύα καθώσ 
«ςτην αρχό μιασ μαθηςιακόσ διεργαςύασ δυςκολεϑονται – γιατύ δεν ϋχουν μϊθει να το κϊνουν -  
να αναγνωρύςουν ωσ ανϊγκη τουσ, τη ςε βϊθοσ κριτικό διερεϑνηςη του εξεταζϐμενου 
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ζητόματοσ». Ωλλωςτε τα προτεινϐμενα εικαςτικϊ ϋργα των μαθητών μποροϑν να τϑχουν 
επεξεργαςύασ ςε επϐμενο μϊθημα / μαθόματα.  (Mezirow, 1997: 8). ϑμφωνα με τον Κϐκκο 
(2011α:83), «με τη ςϑνθεςη των απϐψεων των ςυμμετεχϐντων, το υπϐ μελϋτη θϋμα 
προςεγγύζεται ολιςτικϊ με τουσ ύδιουσ να αναςυγκροτοϑν τισ αντιλόψεισ τουσ για το 
εξεταζϐμενο ζότημα». 

Παξνπζίαζε ζπκκεηερόλησλ ηκεκάησλ 

1ο Σμόμα. Β΄ Λυκεύου ΕΠΑΛ. Ειδικϐτητα: Πληροφορικόσ. Τπεϑθυνη Εκπαιδευτικϐσ: 
Μπαριτϊκη Μαρύα, ΠΕ 19. Αποτελεύται απϐ 11 μαθητϋσ ηλικύασ 16 – 17 ετών. 
Ωνδρεσ: 7 
Γυναύκεσ: 4 
2ο Σμόμα. Β΄ Λυκεύου ΓΕΛ. Τπεϑθυνοσ Εκπαιδευτικϐσ: ταυρϐπουλοσ Πϋτροσ, ΠΕ 19. 
Αποτελεύται απϐ 13 μαθητϋσ ηλικύασ 16 – 17 ετών. 
Ωνδρεσ: 4 
Γυναύκεσ: 9 

Πξώην ζηάδην: δηεξεύλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθό ζηνραζκό 

Αποτελϋςματα ςυγκρύςεων 1ου ςταδύου τησ μεθϐδου. Διερεϑνηςη τησ ανϊγκησ για 
Κριτικϐ τοχαςμϐ.  

Θϋματα που απαςχολοϑν τουσ μαθητϋσ: οικονομύα, πολιτικό, bullying, ρατςιςμϐσ, 
ανεργύα, φαςιςμϐσ, οικονομικό κρύςη, ψυχαγωγύα, ϋλλειψη ελεϑθερου χρϐνου. 

Επιλογό θϋματοσ: Ο ρατςιςμϐσ.  
Σεχνικό προςϋγγιςησ: Καταιγιςμϐσ ιδεών.  
Κατϊ το 1ο ςτϊδιο οι μαθητϋσ ςτο ΕΠΑΛ ανϋφεραν το ρατςιςμϐ ωσ κοινωνικϐ πρϐβλημα, 

τϋταρτο ςτη ςειρϊ. Οι μαθητϋσ ςτο ΓΕΛ τον ανϋφεραν ωσ πρώτο. 

Γεύηεξν ζηάδην: νη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 

Κατϊ το 2ο ςτϊδιο οι μαθητϋσ καταθϋτουν τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με κοινωνικϊ θϋματα 
που τουσ απαςχολοϑν, ςϑμφωνα με τισ προςωπικϋσ τουσ εμπειρύεσ και τα ατομικϊ τουσ 
βιώματα. Ο ρατςιςμϐσ εύναι ϋνα απϐ τα θϋματα που τουσ ενδιαφϋρει για περαιτϋρω 
επεξεργαςύα. 

Σεχνικό προςϋγγιςησ: Καταιγιςμϐσ ιδεών, ςυζότηςη, εργαςύα ςε ομϊδεσ. 

Σξίην ζηάδην: πξνζδηνξηζκόο ησλ απόςεσλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ 

Κατϊ το 3ο ςτϊδιο οι μαθητϋσ ϋχοντασ δουλϋψει ςε ομϊδεσ, καταγρϊφουν τα κριτικϊ 
ερωτόματα που τουσ απαςχολοϑν ςε ςχϋςη με το ρατςιςμϐ. το τμόμα του ΕΠΑΛ, το 
ερώτημα που απαςχϐληςε πιο πολϑ τουσ μαθητϋσ εύναι το 1ο «Γιατύ υπϊρχει βύα ςτα 
ςχολεύα;», κϊτι που δεν φαύνεται ωσ ερώτηςη ςτο τμόμα του ΓΕΛ. Επύςησ, τα ερωτόματα  «2. 
Γιατύ κϊνουμε πρϊγματα που δεν θϋλουμε να κϊνουν ςε εμϊσ;», «3. Γιατύ να υπϊρχει 
ρατςιςμϐσ;» και «4. Γιατύ η κοινωνύα δεν κϊνει κϊτι για την αντιμετώπιςη του ρατςιςμοϑ;» 
του ΕΠΑΛ εύναι τα ύδια κατϊ ςειρϊ με τα ερωτόματα 1, 2 και 3 του ΓΕΛ, ενώ το τμόμα του 
ΓΕΛ καταγρϊφει και ϋνα τϋταρτο ερώτημα «Γιατύ πϊμε κϐντρα ςτην ιςτορύα μασ;» που δεν 
ϋχει αναφερθεύ ςτο τμόμα του ΕΠΑΛ. Ακϐμη, το δεϑτερο κριτικϐ ερώτημα του ΕΠΑΛ, το 
οπούο εύναι ταυτϐςημο με το πρώτο κριτικϐ ερώτημα του ΓΕΛ «Γιατύ ο θϑτησ δεν μπαύνει 
ςτη θϋςη του θϑματοσ;», περιλαμβϊνει την ϋννοια τησ ενςυναύςθηςησ (empathy). ε αυτϐ το 
ςτϊδιο παρατηρεύται δυςκολύα ςχετικϊ με το τι εύναι ϋνα κριτικϐ ερώτημα καθώσ και ςτο 
πώσ να το διατυπώςουν ςωςτϊ. Σεχνικό προςϋγγιςησ: υζότηςη, εργαςύα ςε ομϊδεσ. 
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Σέηαξην ζηάδην: επηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

ην 4
ν
 ζηάδην νη καζεηέο θαη επέιεμαλ ηφζν απζεληηθά έξγα ηέρλεο φζν θαη εκπνξηθά. Σν 

ηκήκα ηνπ ΔΠΑΛ επέιεμε σο ηαηλία «Σν θπλήγη ηεο Δπηπρίαο» θαη ηξαγνχδηα απφ ην ζπγθξφηεκα 

«12
νο

 Πίζεθνο» θαη ην «Ραςσδφο». Σν ηκήκα ηνπ ΓΔΛ επέιεμε σο ηαηλίεο «Σν θιεηδί ηεο άξα», 

«Ζ ιίζηα ηνπ ίληιεξ», «15 ρξφληα ζθιάβνο» θαη «Ο πηαλίζηαο». Απφ ηελ θαηεγνξία Υνξφο, 

επέιεμαλ ηελ «Λίκλε ησλ θχθλσλ», απφ ηξαγνχδηα ην «Imagine – John Lenon», απφ Θέαηξν, ην 

«κχξλε κνπ αγαπεκέλε» θαη απφ βηβιία-πνίεζε, επέιεμαλ ηα «Αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη λα ιέγεζαη 

άλζξσπνο», «Ζ θαιχβα ηνπ κπαξκπα-Θσκά», «Σν αζρεκφπαπν πνπ έγηλε θχθλνο» θαη ην «Με κε 

θσλάδεηο μέλν». εκεησηένλ φηη, θνηλά έξγα κεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ ήηαλ ε ηαηλία «American 

History X» θαη ην βηβιίν «Σν εκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ». 

Πέκπην ζηάδην: θξηηηθόο ζηνραζκόο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

Παρατηρεύται κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ κατϊ το 5ο ςτϊδιο με χρόςη τησ «διεργαςύασ» του 
Perkins (1994). Η διεργαςύα αυτό – ϐνομα που το δύνει ο Κϐκκοσ (2011:46) - χωρύζεται ςε 
τϋςςερισ φϊςεισ. ϑμφωνα με αυτϋσ (Μϋγα, 2011:46-47) ϋχουμε: 

Πρώτη φϊςη: Φρϐνοσ για παρατόρηςη, ϐπου εδώ ο παρατηρητόσ αφιερώνει χρϐνο ςτο 
ϋργο, προκειμϋνου, μϋςω των εμπειριών του, «να ςυντονιςτεύ καλϑτερα με αυτϐ που 
παρατηρεύ και ϐχι να προβεύ ςε πρϐχειρεσ εκτιμόςεισ» (Perkins, 1994:42-46 ςτο Μϋγα, 
2011α:46) 

Δεϑτερη φϊςη: Ανοικτό και περιπετειώδησ παρατόρηςη, ϐπου εδώ ενεργοποιεύται η 
ανοικτό και δημιουργικό ςκϋψη για καλϑτερη και ευρϑτερη παρατόρηςη. 

Σρύτη φϊςη: Ξεκϊθαρη, αναλυτικό και εισ βϊθοσ παρατόρηςη, ϐπου η ςκϋψη 
μετατρϋπεται ςε αναλυτικό-ςτοχαςτικό. Πρϐκειται για ϋναν πιο διειςδυτικϐ τρϐπο να 
εγκϑψουμε ςτα πρϊγματα, που ενεργοποιεύ η ςτοχαςτικό μασ διϊθεςη. (ϐ.π.: 67-68). 

Σϋταρτη φϊςη: Αναςκϐπηςη τησ διεργαςύασ, ϐπου εδώ απαιτοϑνται διανοητικϋσ 
δεξιϐτητεσ ϐπωσ η ςϑνθεςη και η ολιςτικό αντύληψη. Ουςιαςτικϊ ο παρατηρητόσ 
ξαναβλϋπει το ϋργο ςτην ολϐτητϊ του και ξαναζεύ την εμπειρύα που του προςφϋρει αυτϐ. 
(ϐ.π.: 73-74). 

Κατϊ την ολοκλόρωςη των τεςςϊρων φϊςεων του Perkins (1994) και μετϊ το 5ο ςτϊδιο, 
καταγρϊφηκαν οι απϐψεισ των μαθητών και γραπτϊ και προφορικϊ. ϑμφωνα με ϋνα 
μαθητό «αναδεικνϑονται αιςθόματα ανωτερϐτητασ απϐ τα λευκϊ παιδιϊ» ενώ εϊν «βϊλουμε 
τον εαυτϐ μασ ςτη θϋςη των παιδιών μια φορϊ, δεν θα μασ ϊρεςε καθϐλου», ςϑμφωνα με μια 
ϊλλη μαθότρια. Ϊνασ ακϐμη μαθητόσ προςθϋτει ϐτι «ο ρατςιςμϐσ θα ςυνεχύςει να υπϊρχει 
αφοϑ το μύςοσ και η ϋχθρα εύναι αναπϐςπαςτα χαρακτηριςτικϊ τησ πολιτεύασ». 

Οι παρατηρόςεισ των μαθητών ϋχουν να κϊνουν με την ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων 
τουσ και τον τρϐπο με τον οπούο βύωςαν αυτό τη διαδικαςύα. Μϋςω τησ ενςυναύςθηςησ απϐ 
την πλευρϊ των θυμϊτων, ςυγκλονύςτηκαν απϐ αρνητικϊ ςυναιςθόματα λϐγω χλευαςμοϑ, 
προςβολόσ και τελικϊ απϐρριψησ.  

Έθην ζηάδην: επαλαμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ 

Απϐ τουσ 24 ςυνολικϊ μαθητϋσ, οι 19 δόλωςαν ϐτι «ςυγκεκριμϋνα μϋρη – ςημεύα του 
πύνακα τα ςυγκλϐνιςαν και τα ϋκαναν να ςκεφτοϑν εναλλακτικϊ ό και να αλλϊξουν τον τρϐπο 
ςκϋψησ τουσ». το τμόμα του ΓΕΛ, ϋνασ μαθητόσ δεν απϊντηςε. ε αυτϐ το ςτϊδιο, οι 
μαθητϋσ εκφρϊςτηκαν γραπτϊ ςχετικϊ με το αν παρατόρηςαν κϊποιεσ αλλαγϋσ τισ απϐψεισ 
τουσ, ςε ςχϋςη με αυτϊ που εύχαν πει ό γρϊψει ςτο 2ο ςτϊδιο. Ϊγινε ςϑνθεςη των απϐψεων 
τουσ, ενώ αρκετού απϐ αυτοϑσ εκφρϊςτηκαν και προφορικϊ ςτην ολομϋλεια. Οι μαθητϋσ 
δόλωςαν προφορικϊ ϐτι αυτό η μϋθοδοσ όταν κϊτι το διαφορετικϐ για αυτοϑσ. Κϊποιοι 
ενθουςιϊςτηκαν, κϊποιοι ϊλλοι εύπαν ϐτι τουσ ϊρεςε αυτό η εναλλακτικό προςϋγγιςη τησ 
διδαςκαλύασ. Κανϋνασ δεν δόλωςε γραπτϊ ό προφορικϊ, απϐ τουσ 24 ςυμμετϋχοντεσ, ϐτι δεν 
τουσ ϊρεςε γενικϊ ωσ διαδικαςύα ό ϐτι δεν τουσ ϊρεςαν κϊποια ςυγκεκριμϋνα ςτϊδια τησ 
εφαρμογόσ.  
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Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηνύ ηύπνπ 

Σο ερωτηματολϐγιο αποτελεύται απϐ 31 ερωτόςεισ κλειςτοϑ τϑπου και βαςύζεται ςτο 
Empathy Quotient (EQ) Test (Lawrence, κ.ϊ., 2004) κατϊ το οπούο γύνεται ατομικό εκτύμηςη 
τησ ενςυναύςθηςησ του κϊθε ςυμμετϋχοντα. τισ 31 ερωτόςεισ που επιλϋχθηκαν, υπόρχαν 
και 6 ερωτόςεισ πλόρωςησ. «υμπεριλόφθηκαν για να αποςπϊςουν την προςοχό του 
ςυμμετϋχοντα απϐ μια ςυνεχό και ϋντονη εςτύαςη ςτην ενςυναύςθηςη. Επιχειρόθηκε ακϐμη, 
μια προςπϊθεια να διαχωριςτοϑν οι ερωτόςεισ ςε ςυναιςθηματικό και γνωςτικό κατηγορύα 
αλλϊ εγκαταλεύφθηκε, επειδό ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ τησ ενςυναύςθηςησ, οι 
ςυναιςθηματικϋσ και γνωςτικϋσ ςυνιςτώςεσ ςυνυπϊρχουν και δεν εύναι δυνατϐσ ο 
διαχωριςμϐσ τουσ» (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Οι απαντόςεισ δϐθηκαν ςε μια 
τετρϊβαθμη κλύμακα απϐ «υμφωνώ απϐλυτα» ϋωσ «Διαφωνώ απϐλυτα». Περύπου το 20¿ 
των ερωτόςεων εύναι αντεςτραμμϋνεσ, δηλαδό εύτε ξεκινοϑν με το «Δεν», εύτε εμπεριϋχουν 
την ϊρνηςη μϋςα ςτην πρϐταςη. Οι ςυμμετϋχοντεσ ϋλαβαν 0 βαθμοϑσ για κϊθε απϊντηςη 
που δεν περιεύχε καθϐλου την ενςυναύςθηςη, ενώ ϋλαβαν 1 ό 2 βαθμοϑσ για κϊθε απϊντηςη 
που περιεύχε ενςυναύςθηςη ανϊλογα με την απϊντηςη που ϋδιναν, δηλαδό «υμφωνώ» ό 
«υμφωνώ Απϐλυτα» αντύςτοιχα. Οι μαθητϋσ που ςυμμετεύχαν απϐ το ΕΠΑΛ όταν ςυνολικϊ 
11, επτϊ αγϐρια και 4 κορύτςια.  Οι μαθητϋσ που ςυμμετεύχαν απϐ το ΓΕΛ όταν ςυνολικϊ 13, 
τϋςςερα αγϐρια και 9 κορύτςια. Σο ςϑνολο των μαθητών και των δϑο τμημϊτων ανϋρχεται 
ςτα 24 ϊτομα. 

Απφ ηηο 31 ζπλνιηθά εξσηήζεηο – πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξσηήζεσλ πιήξσζεο – ε 

ζπλνιηθή κέγηζηε βαζκνινγία θηάλεη ηνπο 50 βαζκνχο ή αιιηψο πνζνζηφ 100%.  

Σο υψηλϐτερο ποςοςτϐ ςτην ενςυναύςθηςη κατϋχει μια μαθότρια απϐ το ΓΕΛ (78¿), 
ενώ δϑο κορύτςια – ϋνα απϐ το ΕΠΑΛ και ϋνα απϐ το ΓΕΛ, κατϋχουν τα χαμηλϐτερα ποςοςτϊ, 
26¿ και 28¿ αντύςτοιχα. Απϐ τα πιο πϊνω αποτελϋςματα προκϑπτει ϐτι οι μαθητϋσ του 
ΓΕΛ ϋχουν υψηλϐτερη επύδοςη ςτο δεύκτη τησ ενςυναύςθηςησ, τουλϊχιςτον κατϊ τη 
ςυγκεκριμϋνη ημϋρα ϐπου πραγματοποιόθηκε η μϋτρηςη και για το ςυγκεκριμϋνο θϋμα που 
μελετόθηκε. υνολικϊ 9 κορύτςια βρύςκονται πϊνω απϐ το 50¿, ενώ ςτα αγϐρια αντύςτοιχα 
ο αριθμϐσ εύναι 3.  
Επύςησ, αποδεικνϑεται ϐτι τα κορύτςια βιώνουν την ενςυναύςθηςη πιο ϋντονα απϐ τα 
αγϐρια, αφοϑ «πϋτυχαν ςημαντικϊ μεγαλϑτερα ποςοςτϊ απϐ τα αγϐρια» Baron-Cohen & 
Wheelwright, 2004:163).   

Παρατηρεύται ϐτι οι μαθητϋσ ςτην ερώτηςη 13 «Εϊν πω κϊτι που κϊποιοσ ϊλλοσ 
προςβϊλλεται απϐ αυτϐ, πιςτεϑω πωσ αυτϐ εύναι δικϐ του/τησ πρϐβλημα, ϐχι δικϐ μου» ϋχουν 
την ύδια ϊποψη με Μ.Ο. 1,27 και 1,31 για τα τμόματα του ΕΠΑΛ και του ΓΕΛ αντύςτοιχα, 
ϐπου το 1 ιςοδυναμεύ με το «Διαφωνώ» ενώ το 2 ιςοδυναμεύ με το «Διαφωνώ απϐλυτα». 
Παρομούωσ και ςτην ερώτηςη 30, «Σεύνω να ταυτύζομαι (και) ςυναιςθηματικϊ με το 
πρϐβλημα κϊποιου φύλου μου» ο Μ.Ο. εύναι 1,18 και 1,15 για τα τμόματα του ΕΠΑΛ και του 
ΓΕΛ αντύςτοιχα, ϐπου το 1 ιςοδυναμεύ με το «υμφωνώ» ενώ το 2 ιςοδυναμεύ με το 
«υμφωνώ απϐλυτα». ϑμφωνα με την ερώτηςη 30 κλειςτοϑ τϑπου, το 58,5¿ των 
μαθητών και των δϑο τϊξεων τεύνει να ταυτύζεται (και) ςυναιςθηματικό με το πρϐβλημα 
κϊποιου φύλου του. 

Απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο καζεηέο ησλ δύν ηκεκάησλ θαηά θζίλνπζα 

ηαμηλόκεζε κέζνπ όξνπ 

Πξόθεηηαη γηα καζεηέο θαη ησλ δύν ηκεκάησλ ζηνπο νπνίνπο «αξέζεη λα ελδηαθέξνληαη γηα 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο» (εξώηεζε 1, ηκήκα ΓΔΛ) ζε πνζνζηό 84,5% θαη 68% (Σκήκα 

ΔΠΑΛ) αληίζηνηρα. Αθόκε, ζεσξνύλ όηη ην λα θάλνπλ «θηιίεο θαη ζρέζεηο» (εξώηεζε 4, ηκήκα 

ΓΔΛ) είλαη πνιύ εύθνιν ζε πνζνζηό 81%, ην «λα βιέπνπλ αλζξψπνπο λα θιαίλε» είλαη θάηη 

πνπ ηνπο αλαζηαηώλεη ζε πνζνζηό 81% (εξώηεζε 16, ηκήκα ΓΔΛ), «αλαζηαηψλνληαη κε ην λα 

βιέπνπλ θάπνην δψν λα ππνθέξεη» ζε πνζνζηό 81% (εξώηεζε 20, ηκήκα ΓΔΛ) θαη ηέινο 

«κπνξνχλ λα ληψζνπλ πφηε είλαη ελνριεηηθνί αθφκα θαη φηαλ νη άιινη άλζξσπνη δελ ηνπο ην 
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ιέλε» ζε πνζνζηό 72,5% (εξώηεζε 24, ηκήκα ΔΠΑΛ).ύκθσλα κε ηα πην πάλσ ζηνηρεία, νη 

απαληήζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ πςεινύο κέζνπο όξνπο (Μ.Ο.), δειαδή πνπ έηεηλαλ ζηελ 

«απόιπηε ζπκθσλία» ή ζηελ «απόιπηε δηαθσλία», όπνπ νη απαληήζεηο ήηαλ πάλσ από ην 1,5 

θαη κηθξόηεξεο ή ίζεο ηνπ 2, ήηαλ ζπλνιηθά 7. ηηο εξσηήζεηο 1, 20, 12, 31 θαη 24 ηείλνπλ λα 

«πκθσλνύλ απνιύησο», ελώ ζηηο εξσηήζεηο 4 θαη 16 ηείλνπλ λα «Γηαθσλνύλ απνιύησο». 

Δπηπξόζζεηα, ε εξώηεζε κε αξηζκό 1 έρεη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν Μ.Ο. γηα ην ηκήκα ηνπ 

ΔΠΑΛ, ελώ ε εξώηεζε 24 ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν Μ.Ο. γηα ην ίδην ηκήκα. 

Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ αλνηθηνχ ηχπνπ 

το τϋλοσ του ερωτηματολογύου κλειςτοϑ τϑπου, προςτϋθηκαν τϋςςερισ ερωτόςεισ 
ανοικτοϑ τϑπου, προκειμϋνου να διερευνηθεύ η ενςυναύςθηςη των μαθητών και να 
ςυγκριθεύ τϐςο με το φϑλο τουσ, ϐςο και με τισ απαντόςεισ που ϋδωςαν ςτισ ερωτόςεισ 
κλειςτοϑ τϑπου. 

την πρώτη ερώτηςη ανοικτοϑ τϑπου του ερωτηματολογύου «Ϊχοντασ παρατηρόςει τον 
πύνακα, τι ςυναιςθόματα  μου δημιουργεύ;» δεκατϋςςερα απϐ τα εικοςιτϋςςερα παιδιϊ ό 
αλλιώσ ποςοςτϐ 58,33¿ αιςθϊνονται φϐβο, λϑπη, ςτενοχώρια, θυμϐ και αδικύα.    

τη δεϑτερη ερώτηςη ανοικτοϑ τϑπου του ερωτηματολογύου «Πωσ θα αιςθανϐμουν εϊν 
όμουν ϋνα απϐ τα λευκϊ παιδιϊ», οι 7 μαθητϋσ ό αλλιώσ ποςοςτϐ 29,17¿ απϊντηςε με 
αρνητικϊ ςυναιςθόματα ϐςον αφορϊ ςτο λευκϐ αγϐρι π.χ. οργό, ϋχθρα, αντιπαλϐτητα. Ϊνασ 
μαθητόσ (ποςοςτϐ 4,17¿) απϊντηςε ϐτι θα ϋνιωθε δϑναμη και κυριαρχύα. Πϋντε μαθητϋσ 
απϊντηςαν (ποςοςτϐ 25¿) επύςησ με αναφορϊ ςε αρνητικϊ ςυναιςθόματα ϐςον αφορϊ ςτο 
λευκϐ κορύτςι, π.χ. λϑπη, μειονεκτικϊ, απϋχθεια, φϐβο, αντιπϊθεια. Αμόχανα, απαύςια ό 
ϊςχημα θα αιςθϊνονταν οι 18 μαθητϋσ (ποςοςτϐ 75¿), ανεξαρτότωσ φϑλου των λευκών 
παιδιών. 

την τρύτη ερώτηςη ανοικτοϑ τϑπου του ερωτηματολογύου «Πωσ θα αιςθανϐμουν εϊν 
όμουν ϋνα απϐ τα μαϑρα παιδιϊ», οι 8 μαθητϋσ ό αλλιώσ ποςοςτϐ 33,33¿ απϊντηςε με 
αρνητικϊ ςυναιςθόματα ϐςον αφορϊ ςτο μαϑρο κορύτςι π.χ. ξϋνη, διαφορετικό, 
ανεπιθϑμητη, απροςτϊτευτη. Επτϊ μαθητϋσ απϊντηςαν (ποςοςτϐ 29,17¿) επύςησ με 
αναφορϊ ςε αρνητικϊ ςυναιςθόματα ϐςον αφορϊ ςτο μαϑρο αγϐρι, π.χ. κατωτερϐτητα, 
ϊςχημα, περιϋργεια, φϐβο, μειονεκτικϊ.  

χετικϊ με την τϋταρτη ερώτηςη ανοικτοϑ τϑπου του ερωτηματολογύου «Ποιο μϋροσ – 
ςημεύο του ϋργου με ςυγκλϐνιςε; / Με ϋκανε να ςκεφτώ εναλλακτικϊ, να αλλϊξω τον τρϐπο 
ςκϋψησ μου», οκτώ μαθητϋσ εκφρϊζουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ που απορρϋουν απϐ την 
παρουςύαςη του πύνακα και ςυγκεκριμϋνα την απορύα και την απϋχθεια των λευκών 
παιδιών προσ τα μαϑρα, ενώ απϐ την πλευρϊ των μαϑρων παιδιών διαφαύνεται η 
ςτεναχώρια, ο φϐβοσ και η ϊβολη ςτϊςη τουσ.  Επιπρϐςθετα, επτϊ παιδιϊ δόλωςαν ϐτι η 
γραμμό μπροςτϊ απϐ τα μαϑρα παιδιϊ τα ςυγκλϐνιςε και ςυγκεκριμϋνα το γεγονϐσ ϐτι αν 
και «τα δϑο μαυρϊκια όταν τοποθετημϋνα πύςω απϐ τη γραμμό, τα λευκϊ παιδιϊ την εύχαν 
ξεπερϊςει». 

Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε κέζνδν 

Πίλαθαο 1: Απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ. 

Ερωτόςεισ για τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ Απαντόςεισ 

1. Ποιεσ εύναι οι ευκολύεσ ό οι 
δυςκολύεσ που μπορεύ να 
ςυνϊντηςαν οι μαθητϋσ, κατϊ 
την εφαρμογό τησ μεθϐδου; 

Οι μαθητϋσ ςυνϊντηςαν ϋνα θϋμα δουλεμϋνο ςε 
πολλϋσ εργαςύεσ και μαθόματα, κϊτι που φϊνηκε 
ϐτι τουσ διευκϐλυνε τϐςο ςτο να αναπτϑξουν την 
ϊποψη τουσ για τον ρατςιςμϐ ϐςο και ςτην 
ανεϑρεςη ϋργων τϋχνησ. Δυςκολύα ενδεχομϋνωσ να 
υπϊρχει με την ϑπαρξη  εξωτερικοϑ παρατηρητό, 
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λϐγω αιςθημϊτων ντροπόσ και αμηχανύασ ϐςον 
αφορϊ την ϋκφραςη των ςκϋψεών τουσ. 

2. Ποια εύναι η ανταπϐκριςη των 
μαθητών κατϊ την εφαρμογό 
τησ μεθϐδου, ϐςον αφορϊ ςτο 
δϋςιμο τησ ομϊδασ και ςτην ύςη 
ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών; 

ήλοι οι μαθητϋσ φϊνηκε να ςυμμετϋχουν ςτην 
μϋθοδο, αφοϑ τουσ ενθουςύαςε το γεγονϐσ ϐτι όταν 
μια πρωτϐγνωρη εμπειρύα για αυτοϑσ. Η μϋθοδοσ 
ϋδωςε την ευκαιρύα ακϐμα και ςε αδϑναμουσ 
μαθητϋσ να ςυμμετϋχουν και να δύνουν το ςτύγμα 
τουσ τϐςο ςτην επεξεργαςύα του ϋργου τϋχνησ, ϐςο 
και ςτην ςυζότηςη για το κριτικϐ ερώτημα. Οι 
ομϊδεσ δϋθηκαν μεταξϑ τουσ και ςτο τϋλοσ 
απϋκτηςαν ακϐμη πιο ενεργό ςυμμετοχό. 

3. Ποιο εύναι το ϐφελοσ για τουσ 
μαθητϋσ, απϐ την εφαρμογό τησ 
ενςυναύςθηςησ ςτη μϋθοδο 
διδαςκαλύασ του Α. Κϐκκου; 

Σο ϐφελοσ επικεντρώνεται ςτην ϐξυνςη τησ 
δημιουργικόσ και κριτικόσ ςκϋψησ. Οι μαθητϋσ 
ενθουςιϊςτηκαν με την μϋθοδο διδαςκαλύασ και 
φϊνηκε να προςπαθοϑν να μπουν ςτη θϋςη των 
ηρώων του πύνακα. Η παρατόρηςη του πύνακα 
ϋδειξε να τουσ ςυνεπαύρνει και τουσ φϊνηκε λύγοσ ο 
χρϐνοσ τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου. 

4. Θεωρεύτε ϐτι μϋςω τησ 
μεθϐδου αυτόσ, ςυμμετεύχαν και 
παιδιϊ που ςυνόθωσ εύναι 
αδιϊφορα; 

ήπωσ φαύνεται και ςτην παραπϊνω απϊντηςη, 
ϐλα τα παιδιϊ ςυμμετεύχαν ςτην παρατόρηςη του 
ϋργου τϋχνησ. Οι αδϑναμοι μαθητϋσ τησ τϊξησ 
προςπϊθηςαν και ςυμμετεύχαν ςτην διαδικαςύα 
τησ παρατόρηςησ του πύνακα, αλλϊ και ςτην 
ςυζότηςη για τον ρατςιςμϐ. 

πκπεξάζκαηα  

Απϐ την ϋρευνα που αφορϊ ςτο ερωτηματολϐγιο κλειςτοϑ τϑπου, φαύνεται ϐτι 
«επαναλαμβϊνεται η γυναικεύα ανωτερϐτητα ςτην EQ» (Baron-Cohen et al., 2003 ςτο  
Lawrence, κ.ϊ., 2004:912) καθϐςον, τα κορύτςια που βιώνουν την ενςυναύςθηςη ςε ποςοςτϐ 
πϊνω απϐ 50¿ εύναι πιο πολλϊ (9) ςε ςχϋςη με τα αγϐρια (3). Σο ϊθροιςμα του πλόθουσ και 
των δϑο τμημϊτων εύναι 24 μαθητϋσ, εκ των οπούων τα 11 εύναι αγϐρια και τα 13 κορύτςια. 
Απϐ το 6ο ςτϊδιο εφαρμογόσ τησ μεθϐδου του Κϐκκου, φαύνεται ϐτι το 79,2¿ των μαθητών 
δόλωςε ϐτι «ςυγκεκριμϋνα μϋρη – ςημεύα του πύνακα τα ςυγκλϐνιςαν και τα ϋκαναν να 
ςκεφτοϑν εναλλακτικϊ ό και να αλλϊξουν τον τρϐπο ςκϋψησ τουσ».  Μύα μαθότρια απϐ το 
ΕΠΑΛ δηλώνει ςχετικϊ με το ρατςιςμϐ: «γύνομαι αντιδραςτικό και επιθετικό, νιώθω ϊςχημα 
ϐταν ακοϑω τη λϋξη ρατςιςμϐσ γιατύ αν και Ελληνύδα βλϋπω να υπϊρχει ρατςιςμϐσ ςε μεγϊλο 
ποςοςτϐ ςτο ςχολεύο μου» ενώ μια μαθότρια απϐ το ΓΕΛ δηλώνει: «αντικρύζω καθημερινϊ 
εκρόξεισ βύασ λεκτικόσ και ςωματικόσ, μϐνο και μϐνο επειδό ϋχουν ϋνα διαφορετικϐ γνώριςμα, 
ϊλλη θρηςκεύα, εθνικϐτητα, εύναι πιο εϑςωμοι κλπ.». Μύα ακϐμη μαθότρια απϐ το ΓΕΛ 
δηλώνει ϐτι «ο ρατςιςτόσ ϊνθρωποσ ϋχει ςτενϐ μυαλϐ και προςπαθεύ να αμυνθεύ 
προβϊλλοντασ τισ αδυναμύεσ των ϊλλων». 

Οι εκπαιδευτικού δόλωςαν ϐτι ωσ μϋθοδοσ οξϑνει τη δημιουργικό και κριτικό ςκϋψη, ενώ 
βοηθϊει και τουσ αδϑναμουσ μαθητϋσ – ςε ϐτι αφορϊ ςτη ςυμμετοχό τουσ ςτην τϊξη - να 
ςυμμετϋχουν ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Ακϐμη, βοηθϊει τισ ομϊδεσ να δεθοϑν μεταξϑ 
τουσ και ςτο τϋλοσ να αποκτόςουν ακϐμη πιο ενεργό ςυμμετοχό. 

Ζ παξνχζα εξγαζία θαηέδεημε φηη ε κέζνδνο «κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο» ηνπ Α. Κφθθνπ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνπο καζεηέο, θαζψο εληζρχεη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ηνπο, ελψ παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηεο ελζπλαίζζεζεο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα θαη λα ελζηεξληζηνχλ ην δηδαζθφκελν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Πξφθεηηαη 

γηα κηα κέζνδν ηδηαίηεξα ελεξγεηηθή θαη ζπκκεηνρηθή, ε νπνία αθελφο εληζρχεη γλσζηηθά ηνπο 
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καζεηέο θαη αθεηέξνπ ελδπλακψλεη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, εληνπίδνληαο ηηο φπνηεο παξαδνρέο 

ηνπο θαη θέξλνληαο ηνπο αληηκέησπνπο κε ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ζηάζεσλ, 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηεξενηχπσλ. Μπνξεί λα έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζε άηνκα κε 

παξαδνρέο πάλσ ζην εμεηαδφκελν ζέκα, ελψ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ παξαδνρέο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κπνξεί λα ηνπο εληζρχζεη ζε άιια επίπεδα, π.ρ. γλσζηηθφ, πνιηηηζηηθφ θ.ιπ.  

Σν θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ν 

ελεξγφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο εκςπρσηή θαη αξσγνχ ζηελ φιε δηαδηθαζία, κπνξεί λα έρεη 

εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, φζν θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Ζ 

ίδηα ε κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο θαη λα δηακνξθψζνπλ ην 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ θιίκα. Δπηπξφζζεηα, ν Κφθθνο (2011
α
:100) ππνγξακκίδεη φηη 

««πξννξηζκφο ηεο κεζφδνπ δελ είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά, αιιά λα δηαπνηίδεη 

νιφθιεξε ηελ εθαξκνγή θαζελφο απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλδεφκελε κε ηελ θξηηηθή 

επεμεξγαζία φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξσλ απφςεσλ θαη λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ». 

πδήηεζε 

Ϊρευνεσ και μαρτυρύεσ ϋχουν δεύξει ϐτι, αν υπϊρχει η κατϊλληλη εμψϑχωςη και μϋθοδοσ, 
εύναι εφικτϐ να αξιοποιεύται υψηλόσ αξύασ αιςθητικό εμπειρύα ακϐμα και αν οι 
εκπαιδευϐμενοι δεν ϋχουν ςυνηθύςει ςε αυτό. (Κϐκκοσ, 2011α:96). 

Η ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ παρατόρηςησ των τεχνών, «ενιςχϑει την αυτοδυναμύα τησ 
ςκϋψησ» (Κϐκκοσ, 2011α:72) διϐτι απομακρϑνει τα ςτερεϐτυπα απϐ τη ςκϋψη των 
ςυμμετεχϐντων και τουσ θϋτει ςε «αμφιςβότηςη τισ παραδοχϋσ που ϋχουν ενςτερνιςτεύ υπϐ 
την επύδραςη τησ κοινωνικοπούηςησ». (Κϐκκοσ, 2011α:72). Μϋςω τησ ενςυναύςθηςησ οι 
μαθητϋσ βύωςαν πιο ϋντονα τα ςυναιςθόματα τησ λϑπησ και του φϐβου, γεγονϐσ που ϋδραςε 
καταλυτικϊ ςτην ενύςχυςη του γνωςτικοϑ τουσ πεδύου αναφορικϊ με το ρατςιςμϐ. «Η 
επανϊληψη χρόςησ του αποπροςανατολιςτικοϑ διλόμματοσ ενϐσ μαθητό που ϋχει κϊποιεσ 
ςτερεοτυπικϋσ απϐψεισ για αλλοεθνεύσ ομϊδεσ, μπορεύ μϋςω αλλεπϊλληλων μεταςχηματιςμών 
των επιμϋρουσ απϐψεων να οδηγόςει ςε ϋναν μεταςχηματιςμϐ τησ δεςπϐζουςασ 
εθνοκεντρικόσ νοητικόσ ςυνόθειασ». (Mezirow, 1997:6-7 ςτο Κϐκκοσ, 2011α:88). 

ϑμφωνα με τον Κϐκκο (2015:23) η ΜΜ μπορεύ «να ενθαρρϑνει την ανϊπτυξη ενϐσ πιο 
ςϑνθετου πλαιςύου ςκϋψησ, το οπούο εύναι απαραύτητο προκειμϋνου οι πολύτεσ να ερμηνεϑουν 
τισ εμπειρύεσ τουσ με κριτικϐ τρϐπο και να εύναι πιο ικανού ςτην εναςχϐληςό τουσ με τη 
ρευςτό και αβϋβαιη πραγματικϐτητα» ςτην οπούα ζουν. 

Η μϋθοδοσ αυτό μπορεύ να λειτουργόςει επικουρικϊ ςε μαθόματα φιλολογικοϑ, 
κοινωνιολογικοϑ και οικονομικοϑ  ενδιαφϋροντοσ και γενικϐτερα ϐπου υπϊρχουν 
ςτερεϐτυπα και ιςχυρϋσ παραδοχϋσ. Ιδιαύτερα ςτο μϊθημα τησ Ερευνητικόσ Εργαςύασ 
(Project), λϐγω και του ομαδοςυνεργατικοϑ χαρακτόρα μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτην 
ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ςκϋψησ. «[…] το κύνημα τησ Κριτικόσ κϋψησ θυμύζει ϐτι και τα μικρϊ 
ακϐμη παιδιϊ ϋχουν δυνατϐτητεσ κριτικόσ ςκϋψησ και καλεύ τουσ εκπαιδευτικοϑσ να 
διδϊςκουν ϊμεςα τισ λειτουργύεσ τησ κριτικόσ ςκϋψησ, ϐταν η διδακτικό ανϊγκη το καλεύ, και 
να τισ καθιςτοϑν αντικεύμενο μεταγνωςτικόσ ανϊλυςησ». (Ματςαγγοϑρασ, 2002:58). 

Η μϋθοδοσ του Κϐκκου, μπορεύ να ςυντελϋςει ςτη βαθμιαύα ενύςχυςη τησ κριτικόσ 
ςκϋψησ και μϊλιςτα απϐ ςχετικϊ νεαρό ηλικύα, να τουσ βοηθόςει να ςυνειδητοποιόςουν τισ 
διαφορϋσ που ενδεχομϋνωσ υπϊρχουν ςτον τρϐπο που ςκϋφτονται, ϋτςι ώςτε να βοηθόςει 
τουσ ανθρώπουσ να γύνονται κριτικϊ ςτοχαςτικού απϋναντι ςε αυτό την καθημερινό 
‘επύθεςη’ εικϐνασ και πληροφϐρηςησ που δϋχονται, απϐ τα διϊφορα τεχνολογικϊ μϋςα γϑρω 
τουσ. (Γιωτϐπουλοσ, 2014β:215). 

Ψσ καινοϑρια μϋθοδοσ διδαςκαλύασ, θα πρϋπει να γύνουν αρκετϋσ ϋρευνεσ ακϐμη ςε ϐςο 
το δυνατϐν πιο πολλϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα, προκειμϋνου να υπϊρξει μια ολοκληρωμϋνη 
αποτύμηςη αποτελεςμϊτων. ϑμφωνα με τον Γιωτϐπουλο (2014α:9), «ςε κϊθε περύπτωςη, 
αν και κϊποιοι απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ μπορεύ να μην οδηγόθηκαν ςε μια εισ βϊθοσ 
αναζότηςη ςχετικϊ με τισ παραδοχϋσ τουσ, εν τοϑτοισ η αμφιςβότηςη ςτην οπούα τϋθηκαν οι 
προςωπικϋσ τουσ απϐψεισ μπορεύ να τουσ κατευθϑνει προσ την αυτογνωςύα. Με αυτϐν τον 
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τρϐπο, θα μπορϋςουν να υιοθετόςουν μια πιο κριτικό ςτϊςη, απϋναντι ςτα ϋργα τϋχνησ, ό 
ακϐμα και ςε μια αλλαγό ςτϊςησ ζωόσ». 
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«Παξάζπξν ζηνλ θφζκν»: Έλα ειεθηξνληθφ καζεηηθφ πεξηνδηθφ ζην 

school press 
 

Γεξαθίλε Αιεμάλδξα  

Υιλϐλογοσ, 3ο Γυμνϊςιο Καβϊλασ,  
alexgger@gmail.com  

Πεξίιεςε 

Η παροϑςα ειςόγηςη εςτιϊζει ςτη δημιουργύα ενϐσ μαθητικοϑ ηλεκτρονικοϑ 
περιοδικοϑ με τη βοόθεια τησ υπηρεςύασ των ηλεκτρονικών ςχολικών περιοδικών 
και εφημερύδων που προςφϋρεται απϐ το πανελλόνιο ςχολικϐ δύκτυο ςτα μϋλη τησ 
ςχολικόσ κοινϐτητασ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σο 
«Παρϊθυρο ςτον κϐςμο» εύναι ο χώροσ ςυλλογικόσ προςπϊθειασ, ϋκφραςησ και 
δημιουργύασ μαθητικόσ ομϊδασ του 3ου Γυμναςύου Καβϊλασ και ξεκύνηςε το ταξύδι 
του κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015. Η δημιουργύα ενϐσ μαθητικοϑ περιοδικοϑ 
εντϊςςεται ςτο πλαύςιο των καινοτϐμων δρϊςεων ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ και 
ανταποκρύνεται ςτα νϋα δεδομϋνα που ϋχουν διαμορφώςει οι τεχνολογικϋσ και 
επιςτημονικϋσ εξελύξεισ καθώσ και οι πολυγραμματιςμού τα τελευταύα χρϐνια. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ηλεκτρονικϐ μαθητικϐ περιοδικϐ, πολυγραμματιςμού, καινοτομύα 

Δηζαγσγή 

Αντικεύμενο τησ παροϑςασ ειςόγηςησ εύναι η αξιοπούηςη τησ υπηρεςύασ που παρϋχει 
δωρεϊν το πανελλόνιο ςχολικϐ δύκτυο για τη δημιουργύα μαθητικοϑ ηλεκτρονικοϑ 
περιοδικοϑ με τελικϐ ςτϐχο την επύτευξη τησ ςχολικόσ καινοτομύασ ςτον χώρο τησ 
εκπαύδευςησ.  

Αρχικϊ παρουςιϊζεται η προβληματικό που ϋχει αναπτυχθεύ γϑρω απϐ το θϋμα τησ 
ςχολικόσ καινοτομύασ και τα περιθώρια που αφόνει το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα για 
την ανϊληψη πρωτοβουλιών και δρϊςεων που ευνοοϑν και ενιςχϑουν την καινοτομύα. Η 
εκπαιδευτικό καινοτομύα αντιμετωπύζεται ςτην παροϑςα ειςόγηςη ςε ςυνδυαςμϐ με τουσ 
πολυγραμματιςμοϑσ που ϋχουν φϋρει ςημαντικϋσ αλλαγϋσ τα τελευταύα χρϐνια ςτον χώρο 
τησ εκπαύδευςησ. 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζεται ο ηλεκτρονικϐσ χώροσ που παρϋχει το πανελλόνιο ςχολικϐ 
δύκτυο για τη δημιουργύα ηλεκτρονικών περιοδικών και εφημερύδων, το 
http://schoolpress.sch.gr/ και προβϊλλονται τα χαρακτηριςτικϊ καθώσ και τα 
πλεονεκτόματα του.  

Σϋλοσ γύνεται μύα εκτενόσ αναφορϊ ςτο μαθητικϐ περιοδικϐ 
http://schoolpress.sch.gr/parathirostonkosmo/, το οπούο δημιουργόθηκε κατϊ το ςχολικϐ 
ϋτοσ 2014-2015 απϐ ομϊδα μαθητών του 3ου Γυμναςύου Καβϊλασ. Πρϐκειται για ϋνα 
περιοδικϐ που επιτρϋπει τον διϊλογο και την αλληλεπύδραςη εκπαιδευτικοϑ-μαθητών, τη 
δημιουργικό παραγωγό λϐγου απϐ τουσ μαθητϋσ και την ενεργϐ ςυμμετοχό τουσ ςτη 
ςχολικό ζωό. Σα ςτοιχεύα αυτϊ  αναδεικνϑουν και την ϋνταξη τησ ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ 
ςτην εκπαιδευτικό καινοτομύα που δύνει κύνητρα ςτουσ μαθητϋσ και ξεφεϑγει απϐ τισ 
ςυνόθεισ ςχολικϋσ πρακτικϋσ. 

 

mailto:alexgger@gmail.com
http://schoolpress.sch.gr/
http://schoolpress.sch.gr/parathirostonkosmo/
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Ζ θαηλνηνκία ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο  

Η ειςαγωγό καινοτομιών ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ ϋγκειται την αλλαγό του τρϐπου 
με τον οπούο αντιλαμβανϐμαςτε το Μϊθημα και ςτην αλλαγό τησ χρόςησ του διαθϋςιμου 
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, ώςτε να αναδεικνϑεται η δυνατϐτητα του να ςυνιςτϊ πραγματικϐ 
μαθηςιακϐ πϐρο(Ιντζύδησ & Κϊβουρα & Καραντζϐλα & Κολϋζα & Κουζϋλησ & Ρεποϑςη, 
2009).Η ςημαντικϐτερη ςυνειςφορϊ του ςχολεύου εύναι η εξοικεύωςη των μαθητών με 
διαφορετικοϑσ τρϐπουσ επικοινωνύασ, ϋκφραςησ και ςϑλληψησ τησ πραγματικϐτητασ, 
επομϋνωσ η υιοθϋτηςη καινοτϐμων εκπαιδευτικών πρακτικών δεν ςτοχεϑει ςτη 
ςυςςώρευςη γνώςεων αλλϊ ςτην καλλιϋργεια δεξιοτότων που ςυμβαδύζουν με τισ αρχϋσ 
των πολυγραμματιςμών. 
    το παρελθϐν ο γραμματιςμϐσ οριζϐταν ωσ  η ικανϐτητα του ατϐμου να διαβϊζει και να 
γρϊφει(Taylor,2003). όμερα, τα δεδομϋνα ϋχουν αλλϊξει και η ϋννοια του γραμματιςμοϑ 
ϋχει γύνει πιο ευρεύα και ςϑνθετη και γενικϊ αφορϊ ςτην ικανϐτητα του ατϐμου να 
ανταπεξϋρχεται ςε διαφορετικϋσ και ποικύλεσ επικοινωνιακϋσ καταςτϊςεισ 
χρηςιμοποιώντασ γλωςςικϊ και μη γλωςςικϊ κεύμενα(Μητςικοποϑλου,2001). Αυτϐ 
πρακτικϊ ςημαύνει ϐτι ο μαθητόσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να καταλαβαύνει τισ 
διαφορετικϋσ μορφϋσ νοηματοδϐτηςησ που παρϊγονται ςε διαφορετικϊ πλαύςια 
επικοινωνύασ κϊθε φορϊ και να εξοικειωθεύ με την κοινωνικό και πολιτιςμικό δϑναμη των 
κειμϋνων. 
     Απϐ τον γραμματιςμϐ και την  ικανϐτητα κατανϐηςησ, παραγωγόσ και κριτικόσ 
αντιμετώπιςησ προφορικών και γραπτών κειμϋνων, περνϊμε ςιγϊ-ςιγϊ ςε ποικύλεσ 
μορφϋσ επικοινωνύασ και ποικύλεσ μορφϋσ κειμϋνων  που ςχετύζονται με τισ πληροφορύεσ 
τησ επικοινωνύασ και παρϊγονται ςε μια πολϑγλωςςη και πολυπολιτιςμικό κοινωνύα. 
(Γρϐςδοσ, 2009). Η παραπϊνω διαδικαςύα ςηματοδοτεύ τη  μετϊβαςη απϐ το γραμματιςμϐ 
ςτουσ πολυγραμματιςμοϑσ  που αφορϊ την «ικανϐτητα καταςκευόσ νοόματοσ ςε 
διαφορετικϊ πολιτιςμικϊ, κοινωνικϊ ό ειδικϊ ςυγκεύμενα, καθώσ και την ικανϐτητα 
χρόςησ ϐχι μϐνο αλφαβητικών αλλϊ και πολυτροπικών αναπαραςτϊςεων»(Kalantzis and 
Cope, 1999). Ο ϐροσ πολυγραμματιςμού αναφϋρεται ςτισ ςτρατηγικϋσ δεξιϐτητεσ που 
απαιτοϑνται για την κατανϐηςη πολυμεςικών προώϐντων που καταςκευϊζουν 
πολυτροπικϊ νοόματα(Φατζηςαββύδησ,2013). 

Η πολυτροπικϐτητα ,δηλαδό η ανϊμειξη πολλών διαφορετικών τρϐπων κατϊ τη 
διϊρκεια τησ επικοινωνύασ  αποτελεύ βαςικό ϋννοια ςτα νϋα επικοινωνιακϊ δεδομϋνα που 
διαμορφώνονται. Η ϋννοια του κειμϋνου διευρϑνεται(Φοντολύδου,1999) και η εικϐνα 
αλληλεπιδρϊ με τον προφορικϐ και γραπτϐ λϐγο. Ο γλωςςικϐσ γραμματιςμϐσ εύναι ϋνα 
μϋςο αναπαρϊςταςησ τησ πραγματικϐτητασ, αλλϊ  ϐχι το μοναδικϐ,  καθώσ ςε 
διαφορετικϊ περιβϊλλοντα ϊλλοι ςημειωτικού τρϐποι μπορεύ να εύναι πιο 
ςημαντικού(Kress,2003). Ϊτςι διευρϑνεται το πεδύο του γραμματιςμοϑ καθώσ δεν παρϊγει 
μϐνο αναπαραςτϊςεισ τησ γλώςςασ αλλϊ και πολυτροπικϋσ αναπαραςτϊςεισ που 
ςυνδϋονται με τα ψηφιακϊ μϋςα και με ςϑγχρονα επικοινωνιακϊ περιβϊλλοντα. 

ϑμφωνα με τα παραπϊνω, εύναι επιτακτικό η ανϊγκη για ςτροφό απϐ το παραδοςιακϐ 
μοντϋλο διδαςκαλύασ και μϊθηςησ ςε ϋνα μαθητοκεντρικϐ και εποικοδομιςτικϐ μοντϋλο το 
οπούο θα δύνει ϋμφαςη ςτισ ανακαλυπτικϋσ, βιωματικϋσ και ςυνεργατικϋσ μεθϐδουσ 
διδαςκαλύασ και θα εξοικειώνει τουσ μαθητϋσ τϐςο με τη γνώςη ϐςο και με τη μεταγνώςη. 
Ωλλωςτε χρειϊζεται μύα μετϊβαςη απϐ την κοινωνύα τησ πληροφορύασ ςτην κοινωνύα τησ 
γνώςησ, αφοϑ το ζητοϑμενο πλϋον δεν εύναι να ςυςςωρεϑει κϊποιοσ γνώςεισ αλλϊ να 
μϊθει πώσ να ςκϋφτεται και να δημιουργεύ(Κολϋζα,2009). Ωρα η καινοτομύα ςτην 
εκπαύδευςη ςυνύςταται ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ μαθηςιακοϑ περιβϊλλοντοσ που θα δώςει 
τη δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ να ανακαλϑψουν και να διερευνόςουν, να εξηγόςουν και να 
δικαιολογόςουν, να ςυνθϋςουν και να αναλϑςουν, να παρϊγουν πολυμεςικϐ λϐγο και να 
προςεγγύςουν τη γνώςη ςφαιρικϊ και διαθεματικϊ. 

Θα μποροϑςε βϋβαια κϊποιοσ να υποςτηρύξει ϐτι το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα 
εύναι πολϑ ςυγκεντρωτικϐ για να ςτηρύξει καινοτϐμεσ δρϊςεισ και πρωτοβουλύεσ. ήμωσ 
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ακϐμη και ςε αυτϐ το δαςκαλοκεντρικϐ και ςυγκεντρωτικϐ ςϑςτημα, οι εκπαιδευτικού 
ϋχουν το περιθώριο να αναλϊβουν νϋουσ ρϐλουσ και  νϋεσ αρμοδιϐτητεσ οι οπούεσ θα 
εμπλουτύζουν το διδακτικϐ τουσ ϋργο και θα τουσ δύνουν τη δυνατϐτητα να ξεφεϑγουν απϐ 
την τυπικό διεκπεραύωςη τησ διδαςκαλύασ(Μαυρογιώργοσ,2009). 

ήπωσ υποςτηρύζει ο Δ.Κουτςογιϊννησ(2007), ο ςχολικϐσ γραμματιςμϐσ χωρύζεται ςε 
τρεισ κατηγορύεσ: ςτον τυπικϐ ςχολικϐ γραμματιςμϐ, ςτον οπούο κυριαρχεύ το ςχολικϐ 
εγχειρύδιο και η διδακτϋα ϑλη, ςτον ημιτυπικϐ ςχολικϐ γραμματιςμϐ, ςτο πλαύςιο του 
οπούου οι μαθητϋσ μποροϑν να εκπονόςουν εργαςύεσ τϑπου project και να ϋχουν πιο 
ενεργϐ ρϐλο και τϋλοσ ςτον ϊτυπο ςχολικϐ γραμματιςμϐ, ο οπούοσ δεν εύναι αυςτηρϊ 
θεςμοθετημϋνοσ και προςφϋρεται για την καλλιϋργεια των νϋων γραμματιςμών και την 
αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών. 

Επομϋνωσ υπϊρχουν περιθώρια για διαμϐρφωςη εναλλακτικών πρακτικών που 
μποροϑν να προωθόςουν το ςτοιχεύο τησ καινοτομύασ. Βϋβαια θα πρϋπει να λαμβϊνονται 
υπϐψη οι κοινωνικϋσ και πολιτιςμικϋσ καταβολϋσ των μαθητών και να διαμορφωθεύ μύα 
διαφορετικό αντύληψη ςτο πλαύςιο τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτην οπούα  ο 
εκπαιδευτικϐσ θα ϋχει ενεργϐ και ουςιαςτικϐ ρϐλο(Ζαζϊνη,2014). 

 
 

School press: μύα υπηρεςύα του πανελλόνιου ςχολικοϑ δικτϑου 
  
Η υπηρεςύα ηλεκτρονικών ςχολικών περιοδικών και εφημερύδων προςφϋρεται απϐ το 

πανελλόνιο ςχολικϐ δύκτυο για να δημιουργόςουν εκπαιδευτικού και μαθητϋσ ηλεκτρονικϊ 
περιοδικϊ ςτο διαδύκτυο(Εικϐνα 1). 

 
 

Εικϐνα 1: Η υπηρεςύα school press  
 

Η υπηρεςύα παρϋχεται δωρεϊν και προςφϋρει τη δυνατϐτητα ςε εκπαιδευτικοϑσ και 
μαθητϋσ να αναλϊβουν δραςτηριϐτητεσ και να ςυνεργαςτοϑν ωσ αρχιςυντϊκτεσ, 
ςυντϊκτεσ, εκδϐτεσ ό ςυνδρομητϋσ τησ ηλεκτρονικόσ εφημερύδασ. Ο βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ 
υπηρεςύασ εύναι να δώςει την ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να ςυνεργαςτοϑν (Ματςαγγοϑρασ, 
2000), να εκφρϊςουν τισ απϐψεισ και τισ ανηςυχύεσ τουσ με τη μορφό ϊρθρων και να 
παρϊγουν ψηφιακϐ περιεχϐμενο, το οπούο μπορεύ να προωθηθεύ ςτο διαδύκτυο 

γενικϐτερα(http://schoolpress.sch.gr/). 
Η χρηςιμϐτητα ενϐσ ηλεκτρονικοϑ περιοδικοϑ εςτιϊζεται ςτη δυνατϐτητα ςυνεργαςύασ, 

ςτην καλλιϋργεια τησ υπευθυνϐτητασ, ςτην ϊςκηςη ςτον γραπτϐ λϐγο και ςτην προβολό 
των μαθητικών εργαςιών. Οι υπεϑθυνοι εκπαιδευτικού μποροϑν να επιλϋγουν το βαθμϐ 

http://schoolpress.sch.gr/
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ελευθερύασ που θα ϋχουν οι μαθητϋσ ςτη διαδικαςύα δημιουργύασ του ηλεκτρονικοϑ 
περιοδικοϑ, το οπούο μπορεύ να εκδύδεται μύα φορϊ ό καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ςχολικοϑ 
ϋτουσ , μπορεύ να εςτιϊζει ςε ϋνα θϋμα ό να καλϑπτει ποικύλη θεματολογύα, μπορεύ να 
παρουςιϊζει project των μαθητών ό να ϋχει αφιερώματα και ϋκτακτεσ εκδϐςεισ. 

 
Αναλυτικό παρουςύαςη του περιοδικοϑ «Παρϊθυρο ςτον κϐςμο» 

 
Ο χρϐνοσ υλοπούηςησ τησ δραςτηριϐτητασ προςδιορύζεται απϐ τον Ιανουϊριο του 2015 

ϋωσ τον Ιοϑνιο του 2015.  
Οι ςτϐχοι τησ δημιουργύασ του μαθητικοϑ περιοδικοϑ όταν οι εξόσ:  

 Ϋ εξϊςκηςη ςτην παραγωγό γραπτοϑ λϐγου και η καλλιϋργεια κριτικόσ 
ικανϐτητασ και ςκϋψησ. 

 Η ενεργϐσ ςυμμετοχό των μαθητών με την αξιοπούηςη των γνώςεων και των 
εμπειριών τουσ μϋςα απϐ την καθοδηγοϑμενη ανακϊλυψη( Κακλαμϊνησ,2005) 

 Η ϋκφραςη τησ δημιουργικϐτητασ των μαθητών και η ανϊδειξη των 
ενδιαφερϐντων και των δυνατοτότων τουσ. 

 Η ανϊπτυξη ικανοτότων ςυνεργατικόσ γραφόσ και διϐρθωςησ. 
 Η εξοικεύωςη των μαθητών με τη δημοςιογραφικό εμπειρύα. 
 Η εξοικεύωςη των μαθητών με ψηφιακϐ υλικϐ και πολυμϋςα. 
 Η εκμϊθηςη βαςικών αρχών ηλεκτρονικόσ ςυγγραφόσ. 
 Η εναςχϐληςη ςε βϊθοσ με μύα ςυγκεκριμϋνη θεματολογύα ανϊλογα με τα πεδύα 

ενδιαφϋροντοσ του κϊθε μαθητό. 
 Οργϊνωςη για διαδικαςύα ςυλλογόσ πληροφοριών και τησ ςυνεργατικόσ 

ςυγγραφόσ. 
 Εϑρεςη, ςυλλογό, οργϊνωςη και ταξινϐμηςη πληροφορύασ υλικοϑ επϊνω ςε ϋνα 

επιλεγμϋνο θϋμα. 
 Παρϊθεςη πηγών πληροφϐρηςησ. 
  Καλλιϋργεια ευγενοϑσ ϊμιλλασ και δημιουργικοϑ ανταγωνιςμοϑ μεταξϑ των 

μαθητών. 
 Προβολό των εργαςιών των μαθητών και των δραςτηριοτότων του ςχολεύου. 

Σο πρώτο ςτϊδιο δημιουργύασ του περιοδικοϑ όταν η πρϐςκληςη που απηϑθυνε η 
διδϊςκουςα και ςυντϊκτρια αυτόσ τησ ειςόγηςησ ςτουσ μαθητϋσ του ςχολεύου, αφοϑ 
πρώρα εξαςφϊλιςε την ϋγκριςη του διευθυντό τησ ςχολικόσ μονϊδασ  να εκφρϊςουν 
ενδιαφϋρον και ςυμμετοχό ςτη δημιουργύα και ϋκδοςη ενϐσ ηλεκτρονικοϑ περιοδικοϑ που 
εύχε ωσ αρχικϐ ςτϐχο να δημοςιεϑςει τρύα τεϑχη ϋωσ το τϋλοσ του ςχολικοϑ ϋτουσ. 

Κατϊ την πρώτη ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ πραγματοποιόθηκε μύα λεπτομερόσ ςυζότηςη 
για τον τύτλο του περιοδικοϑ, για τα χαρακτηριςτικϊ και τη θεματολογύα του, για τον 
αριθμϐ των τευχών, τον τρϐπο λειτουργύασ του περιοδικοϑ και για τισ υποχρεώςεισ τησ 
ςυντακτικόσ ομϊδασ. Οι μαθητϋσ τησ ςυντακτικόσ ομϊδασ αποδϋχτηκαν τον ϋλεγχο απϐ 
τον διαχειριςτό και αρχιςυντϊκτη του περιοδικοϑ που εύναι η ςυντϊκτρια τησ ειςόγηςησ 
και η υπεϑθυνη καθηγότρια με τη ςειρϊ τησ ςυμφώνηςε να ςϋβεται τισ απϐψεισ των 
μαθητών και να παρεμβαύνει διακριτικϊ και επικουρικϊ, ϐταν εύναι αναγκαύο και ϐταν τησ 
ζητηθεύ βοόθεια απϐ κϊποιον μαθητό. 

Ϊνα ϊλλο θϋμα που ςυζητόθηκε κατϊ τη διϊρκεια τησ πρώτησ ςυνϊντηςησ όταν η 
επιλογό τησ διδϊςκουςασ να εκδώςει το ςχολεύο ϋνα ηλεκτρονικϐ και ϐχι ϋνα ϋντυπο 
περιοδικϐ. τη ςυζότηςη που πραγματοποιόθηκε προβλόθηκαν τα πλεονεκτόματα που 
ϋχει ϋνα ηλεκτρονικϐ περιοδικϐ που δημιουργεύται με τη βοόθεια τησ υπηρεςύασ που 
παρϋχει το πανελλόνιο ςχολικϐ δύκτυο. Αυτϊ εύναι το μηδαμινϐ οικονομικϐ κϐςτοσ, η 
πολυμεςικό μορφό του, η ελκυςτικό εμφϊνιςη του, η δυνατϐτητα ςυνεργατικόσ γραφόσ 
και επεξεργαςύασ του κειμϋνου και τϋλοσ η δυνατϐτητα διαμοιραςμοϑ του περιοδικοϑ ςε 
κοινωνικϊ δικτυα και ςτον παγκϐςμιο ιςτϐ. 
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Οι θεματικϋσ ενϐτητεσ που διαμορφώθηκαν μϋςα απϐ την αλληλεπύδραςη των μαθητών 
και τησ εκπαιδευτικοϑ όταν οι εξόσ: κοινωνικού προβληματιςμού, λογοτεχνύα-
φιλαναγνωςύα, αθλητιςμϐσ, επιςτόμη-τεχνολογύα, υγεύα-διατροφό, μουςικό-
κινηματογρϊφοσ-χορϐσ, ψυχαγωγύα, περιβϊλλον, ςχολικό ζωό, ο τϐποσ μασ-η πατρύδα μασ-
ο κϐςμοσ. Σϐςο η εξωτερικό εμφϊνιςη του περιοδικοϑ ϐςο και η θεματολογύα του εύναι 
προώϐν ςυνεχοϑσ διαπραγμϊτευςησ και γϐνιμου διαλϐγου με τουσ μαθητϋσ. 

Πριν την ϋκδοςη κϊθε τεϑχουσ, η ςυντακτικό ομϊδα του περιοδικοϑ πραγματοποιεύ 
ςυνϊντηςη κατϊ την οπούα καθορύζεται η θεματολογύα, γύνεται η διανομό των  ϊρθρων 
ςτουσ μαθητϋσ ϑςτερα απϐ ςυζότηςη ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ και ορύζεται η καταληκτικό 
ημερομηνύα παρϊδοςησ των ϊρθρων. Οι ςυντϊκτεσ των ϊρθρων προετοιμϊζονται και 
προχωροϑν ςτη ςυγγραφό των κειμϋνων τουσ για  οπούα θα πρϋπει να επιλϋξουν τισ 
κατϊλληλεσ εικϐνεσ αλλϊ και ςχετικϊ βύντεο που θα πλαιςιώςουν το κεύμενο τουσ. τη 
ςυνϋχεια γύνεται ο ϋλεγχοσ απϐ τον αρχιςυντϊκτη τησ ομϊδασ και η τελικό ανϊρτηςη και 
δημοςύευςη των ϊρθρων ςτο ηλεκτρονικϐ περιοδικϐ (Εικϐνεσ 2 και 3). 

 
 

Εικϐνα 2: Σο περιοδικϐ «Παρϊθυρο ςτον κϐςμο» 
 

 
 

Εικϐνα 3: Ωρθρο του περιοδικοϑ 
 
Μϋχρι τώρα ϋχουν εκδοθεύ δϑο τεϑχη ςτα οπούα ϋχουν ςυμπεριληφθεύ τριϊντα ϊρθρα 

ενώ αναμϋνεται ςτα μϋςα Ιουνύου να εκδοθεύ και το τρύτο τεϑχοσ του περιοδικοϑ που θα 
ϋχει κοινϐ θεματικϐ πυρόνα το ςτοιχεύο τησ θϊλαςςασ. 

 

υμπερϊςματα 
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Η εξϊμηνη εμπειρύα εφαρμογόσ του περιοδικοϑ αποδεικνϑει ϐτι δρϊςεισ που δεν 
ςυνδϋονται με τον τυπικϐ ςχολικϐ γραμματιςμϐ, την αυςτηρό κϊλυψη τησ ϑλησ και την 
αξιολϐγηςη μποροϑν να ςυνειςφϋρουν θετικϊ ςτην επύτευξη τησ καινοτομύασ ςτον χώρο 
τησ εκπαύδευςησ. Η αξιολϐγηςη τησ εκπαιδευτικόσ δρϊςησ ςτηρύχτηκε κυρύωσ ςτην 
παρατόρηςη και ςτη ςυζότηςη που ακολοϑθηςε ςτην τϊξη κατϊ την οπούα οι μαθητϋσ 
εκφρϊςτηκαν ιδιαύτερα θετικϊ. 

Πρώτα απϐ ϐλα μϋςω ενϐσ περιοδικοϑ οι μαθητϋσ βρύςκουν την ευκαιρύα να εκφρϊςουν 
τη δημιουργικϐτητα, τησ φανταςύα και την κριτικό τουσ ικανϐτητα. Μϋςα απϐ την ϊςκηςη 
παραγωγόσ λϐγου που δεν ςυνδϋεται αυςτηρϊ με τισ τυπικϋσ «ςχολειοποιημϋνεσ» εργαςύεσ 
εκφρϊζουν τισ απϐψεισ τουσ και καλλιεργοϑν τα ταλϋντα και τισ κλύςεισ τουσ. Επύςησ ϋνα 
μαθητικϐ περιοδικϐ δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ αλλϊ και ςτο ςχολεύο γενικϐτερα 
να δημιουργόςει  μύα γϋφυρα επικοινωνύασ του ςχολεύου με τον ϋξω κϐςμο, κϊτι που θα 
ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ ώςτε οι μαθητϋσ να διαμορφώςουν ϊποψη για θϋματα που τουσ 
αφοροϑν ϊμεςα και να καταςτοϑν ϋτςι ενεργού και υπεϑθυνοι πολύτεσ. Σο γεγονϐσ επύςησ 
ϐτι το ςυγκεκριμϋνο περιοδικϐ εμπλϋκει τισ νϋεσ τεχνολογύεσ που εύναι ιδιαύτερα 
ελκυςτικϋσ ςτουσ εφόβουσ, αποτελεύ ϋνα επιπλϋον κύνητρο για την ενεργϐ ςυμμϋτοχό των 
μαθητών, οι οπούοι βλϋπουν δημοςιευμϋνεσ τισ εργαςύεσ τουσ ςτο πλαύςιο ενϐσ 
διαδραςτικοϑ, ηλεκτρονικοϑ και ελκυςτικοϑ περιβϊλλοντοσ. Σϋλοσ ϋνα μαθητικϐ 
περιοδικϐ γύνεται πολλϋσ φορϋσ η αφορμό να εκφρϊςουν τη φωνό τουσ οι πιο αδϑναμοι 
μαθητϋσ που δυςκολεϑονται να αναδεύξουν τισ δυνατϐτητεσ τουσ μϋςα απϐ τον τυπικϐ 
ςχολικϐ γραμματιςμϐ και να ενιςχϑςουν ϋτςι την αυτοπεπούθηςη και την αυτοεκτύμηςη 
τουσ. 

Πολλαπλϊ κερδιςμϋνοι βϋβαια απϐ μύα τϋτοια δρϊςη εύναι και οι εκπαιδευτικού οι 
οπούοι διαπιςτώνουν ϐτι μϋςα απϐ την ανϊληψη τϋτοιων δρϊςεων μποροϑν να 
αναθεωρόςουν τον παραδοςιακϐ ρϐλο τουσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, να 
ανανεώςουν τισ διδακτικϋσ πρακτικϋσ και να κεντρύςουν το ενδιαφϋρον των μαθητών 
τουσ, αξιοποιώντασ τισ γνώςεισ και τα ενδιαφϋροντα τουσ. 
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αηζζεηηθή εκπεηξία ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
 

Αληχπαο Γεξάζηκνο  

Εκπαιδευτικϐσ, Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη,  
antyger@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Η μεταςχηματύζουςα μϊθηςη βρύςκεται ςε δυναμικό εξϋλιξη και ςυγκεντρώνει το 
αυξανϐμενο ενδιαφϋρον μελετητών, εκπαιδευτικών τυπικόσ εκπαύδευςησ και 
εκπαιδευτών ενηλύκων. Η χρόςη ϋργων τϋχνησ με αιςθητικό αξύα ωσ εναϑςματα για 
την ενδυνϊμωςη τησ κριτικόσ ςκϋψησ επϊνω ςε διϊφορα θϋματα ενδυναμώνει την 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Με την παροϑςα εργαςύα επιχειρεύται μια προςϋγγιςη του 
θϋματοσ τησ μετανϊςτευςησ με χρόςη τησ τϋχνησ ςτα πλαύςια προγρϊμματοσ 
ςχεδύου δρϊςησ ςχολικόσ και κοινωνικόσ ζωόσ του Γυμναςύου. Βαςικό επιδύωξη όταν 
να δοθεύ η δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ να αναθεωρόςουν - εμπλουτύςουν τισ 
απϐψεισ τουσ μϋςα απϐ την αιςθητικό εμπειρύα τησ επαφόσ τουσ με την τϋχνη. Η 
προτεινϐμενη μϋθοδοσ υλοποιόθηκε ςε ϋξι (6) ςτϊδια και οι ομϊδεσ των μαθητών 
αναπτϑςςοντασ την κριτικό τουσ ςκϋψη, βελτύωςαν και αναθεώρηςαν την αρχικό 
ϊποψό τουσ για τα ςυναιςθόματα των μεταναςτών, αποτϑπωςαν ποικιλϐμορφεσ 
ςυναιςθηματικϋσ καταςτϊςεισ, αντιμετώπιςαν προκαταλόψεισ και 
επαναξιολϐγηςαν ποικύλα ςτερεϐτυπα τεκμηριώνοντασ τισ απϐψεισ τουσ με 
επιχειρόματα καθιςτώντασ τη μϋθοδο αποτελεςματικό. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Εκπαιδευτικό καινοτομύα, Σϋχνη και Εκπαύδευςη, 
Μεταςχηματύζουςα μϊθηςη. 

Δηζαγσγή 

Η αιςθητικό εμπειρύα ςϑμφωνα με τον John Dewey ςτο ϋργο του Art as Experience 
αποτελεύ το κατεξοχόν μϋςο για την ανϊπτυξη τησ φανταςύασ, την οπούα θεωρεύ θεμελιώδεσ 
ςτοιχεύο τησ διεργαςύασ τησ μϊθηςησ. Σα ϋργα τϋχνησ, δεν ϋχουν απλώσ μια φυςικό 
υπϐςταςη αλλϊ ϋχουν και μια φανταςιακό διϊςταςη που τουσ προςδύδει ο καλλιτϋχνησ. Για 
να κατανοόςουμε τα νοόματϊ τουσ απαιτεύται η αξιοπούηςη τησ φανταςύασ μασ. Ϊτςι η 
αιςθητικό εμπειρύα αποτελεύ ςημαντικό «πρϐκληςη για ςκϋψη» καθώσ εύναι ευρϑτερη και 
βαθϑτερη απϐ τισ ςυνόθεισ εμπειρύεσ που αποκτοϑμε απϐ την πραγματικϐτητα (Dewey, 
1934; 1980). 

ϑμφωνα με τον Sartre ςτο δοκύμιϐ του Σι εύναι Λογοτεχνύα, ϋνα λογοτεχνικϐ ϋργο για να 
γύνει κατανοητϐ απαιτεύται απϐ τον αναγνώςτη η διεργαςύα τησ ανακϊλυψησ και τησ 
νοηματοδϐτηςησ των εμπεριεχομϋνων νοημϊτων, η οπούα θα ενεργοποιόςει ςτο ϋπακρο τη 
φανταςύα του και τη ςτοχαςτικό του ικανϐτητα καθιςτώντασ τον ςυν-δημιουργϐ του ϋργου 
που επαναςυνθϋτει πϋρα απϐ τα χνϊρια που ϊφηςε ο ςυγγραφϋασ (Sartre, 1949; 2008). 

Η ςημαντικϐτητα τησ αιςθητικόσ εμπειρύασ για τη γνωςτικό ανϊπτυξη τεκμηριώθηκε με 
θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ και ϋρευνεσ που πραγματοποιόθηκαν ςτα πεδύα τησ Χυχολογύασ 
και τησ Παιδαγωγικόσ. Θεμελιώδησ υπόρξε η ςυνειςφορϊ του Gardner που ιςχυρύςτηκε ϐτι η 
αιςθητικό εμπειρύα προςφϋρει τη δυνατϐτητα να επεξεργαζϐμαςτε πλόθοσ ςυμβϐλων μϋςω 
των οπούων γύνεται δυνατό η ϋκφραςη ολιςτικών και λεπτοφυών νοημϊτων, η 
ςκιαγρϊφηςη ςυναιςθηματικών καταςτϊςεων και, γενικϊ, η ϋκφραςη διαφϐρων ϐψεων τησ 
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πραγματικϐτητασ, που βοηθϊει να ςυνειδητοποιεύται ϐ,τι δεν μπορεύ να γύνεται εϑκολα 
κατανοητϐ μϋςω των ορθολογικών επιχειρημϊτων (Gardner, 1973; 1983; 1990). 

Ϊρευνεσ ςε τομεύσ τησ ανατομύασ και τησ νευροφυςιολογύασ, ϋδειξαν ϐτι για να μπορεύ ο 
ϊνθρωποσ να ςκϋφτεται ολοκληρωμϋνα χρειϊζεται η ιςϐτιμη και αλληλοςυμπληρωνϐμενη 
λειτουργύα των δϑο ημιςφαιρύων του εγκεφϊλου. Η επαφό με ϋργα τϋχνησ, που περιϋχουν 
τερϊςτιο πλοϑτο ςτοιχεύων ταιριϊζουν ςτον τρϐπο λειτουργύασ του δεξιοϑ ημιςφαιρύου 
(εικϐνεσ, αλληγορύεσ, παρομοιώςεισ, αναλογύεσ, παραλλαγϋσ, διφοροϑμενα, παρϊδοξα κ.ϊ.) 
που εύναι ειδικευμϋνο ςτην ϊμεςη, διαιςθητικό και ολιςτικό ςϑλληψη πολϑπλοκων ςχϋςεων, 
ενεργοποιεύ και ενδυναμώνει τη δημιουργικό και κριτικό ςκϋψη. Η εκπαιδευτικό ςημαςύα 
τησ αιςθητικόσ εμπειρύασ αποτϋλεςε αντικεύμενο μελϋτησ και τεκμηρύωςησ ςτοχαςτών του 
Palo Alto τησ Καλιφϐρνιασ, που αςχολόθηκαν αξιοποιώντασ ερευνητικϊ δεδομϋνα με την 
ανθρώπινη επικοινωνύα και θεραπευτικό (Watzlawick et all, 1967, Watzlawick 1986). 

ϑμφωνα με  τον Adorno (1984; 2000) η δομό και το πνευματικϐ περιεχϐμενο των 
ςημαντικών ϋργων τϋχνησ περιϋχουν χαρακτηριςτικϊ που ςπϊνια ςυναντώνται ςτουσ 
μηχανιςμοϑσ τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ, οι οπούοι κυριαρχοϑνται απϐ 
ορθολογικϐτητα και κομφορμιςμϐ. υνεπώσ, η επαφό με την τϋχνη λειτουργεύ ςαν ϋνα πεδύο 
ϐπου καλλιεργεύται ϋνασ τρϐποσ ςκϋψησ που εναντιώνεται ςτισ αλλοτριωτικϋσ νϐρμεσ τησ 
κοινωνικόσ καθημερινϐτητασ. Προςφϋρει δε κριτόρια που μασ βοηθοϑν να 
απεγκλωβιζϐμαςτε απϐ τισ κυρύαρχεσ νϐρμεσ και να αμφιςβητοϑμε τισ παραδοχϋσ που εύναι 
εγκαθιδρυμϋνεσ ςτισ κοινωνικϋσ και παραγωγικϋσ ςχϋςεισ. 

ήςον αφορϊ το πλαύςιο τησ Μεταςχηματύζουςασ Μϊθηςησ ςτη θεωρητικό προςϋγγιςη 
του μεταςχηματιςμοϑ των προβληματικών αντιλόψεων μϋςα απϐ τη μϊθηςη, ο Freire 
(1970) όταν ο πρώτοσ ςτοχαςτόσ που ανϋπτυξε την ϋννοια τησ «κριτικόσ 
ςυνειδητοπούηςησ».  

τη ςυνϋχεια ο Jack Mezirow εκκινώντασ απϐ την επεξεργαςύα τησ Υρεώρικόσ ϋννοιασ 
ανϋπτυξε απϐ το 1978 τη θεωρύα τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ, την οπούα προςδιϐριςε 
ςαν τη «διεργαςύα μϋςω τησ οπούασ μεταςχηματύζουμε προβληματικϊ πλαύςια αναφορϊσ 
(δομϋσ ςκϋψεων, νοητικϋσ ςυνόθειεσ, νοηματικϋσ προοπτικϋσ) - δομϋσ παραδοχών και 
προςδοκιών - ϋτςι ώςτε να τισ κϊνουμε πιο περιεκτικϋσ,  ευδιϊκριτεσ,  ανοιχτϋσ,  
ςτοχαςτικϋσ και ςυναιςθηματικϊ δεκτικϋσ ςτην αλλαγό» (Mezirow, 2009, ς.92).  

Βαθμιαύα, πολλού ςημαντικού ςτοχαςτϋσ ϐπωσ οι Belenky, Boyd, Brookfield, Cranton, 
Daloz, Dirx, Elias, Kasl, Kegan, Marsick, Newman, Taylor κ.ϊ., υιοθϋτηςαν την ϋννοια τησ 
μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ και εμπλοϑτιςαν τη θεωρύα με τισ δικϋσ τουσ αντιλόψεισ και 
προοπτικϋσ.  

όμερα, η θεωρύα τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ βρύςκεται ςε δυναμικό εξϋλιξη και 
ςυγκεντρώνει το αυξανϐμενο ενδιαφϋρον των μελετητών, των εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευτών ενηλύκων. 

το πλαύςιο τησ μεταςχηματύζουςασ μϊθηςησ ϋχει αναπτυχθεύ πολϑ η ςυζότηςη ςχετικϊ 
με τη χρόςη τησ τϋχνησ για εκπαιδευτικοϑσ ςκοποϑσ (Cranton, 2006, Dirkx, 2000; 2001, 
Mezirow, 1990; 1998; 2009, Taylor, 2000 κ.ϊ.) και υπϊρχουν τρεισ τϊςεισ. 

Η πρώτη τϊςη θϋτει ωσ αντικεύμενο παρατόρηςησ διϊφορα ϋργα τησ μαζικόσ 
κουλτοϑρασ, με ςτϐχο να εξεταςτοϑν κριτικϊ τα ςτερεοτυπικϊ μηνϑματα που περιϋχουν 
(Dass - Brailsford, 2007, Daine, 2009, Tisdell, 2008). 

το πλαύςιο τησ δεϑτερησ τϊςησ χρηςιμοποιοϑνται ϋργα τϋχνησ ωσ εναϑςματα για την 
ενδυνϊμωςη τησ κριτικόσ ςκϋψησ επϊνω ςε διϊφορα θϋματα. Σα ϋργα τϋχνησ επιλϋγονται με 
γνώμονα ϐτι προςφϋρουν κατϊλληλα εναϑςματα για την κριτικό ανϊλυςη των 
εξεταζϐμενων θεμϊτων, χωρύσ ϐμωσ να λαμβϊνεται με ϋμφαςη υπϐψη το κριτόριο τησ 
αιςθητικόσ τουσ αξύασ. Ϊτςι, επιλϋγονται ϋργα που δε θα μποροϑςε να θεωρηθεύ ϐτι 
προςφϋρουν εναϑςματα για κριτικό ςκϋψη.  

Η τρύτη τϊςη επιχειρεύ να ςυνδυϊςει τον κριτικϐ ςτοχαςμϐ με την αιςθητικό εμπειρύα, 
εμποτύζοντασ τη μαθηςιακό διεργαςύα με τη ςυχνό αξιοπούηςη ςημαντικών ϋργων τϋχνησ. 
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Θα πρϋπει, ωςτϐςο, να επιςημανθεύ ϐτι ςτη βιβλιογραφύα εκτϐσ των Greene (1990) και 
Kegan (2000) υπϊρχουν ελϊχιςτεσ αναφορϋσ ςτην προςϋγγιςη αυτοϑ του εύδουσ. 

τϐχοσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι μϋςω τησ παρουςύαςησ τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου  
μεταςχηματύζουςα μϊθηςη μϋςα απϐ την τϋχνη ςε μαθητϋσ Γυμναςύου, η ανϊδειξη τησ 
ανταπϐκριςησ ϐςον αφορϊ τον εμπλουτιςμϐ και την αναθεώρηςη των απϐψεών τουσ για το 
θϋμα τη μετανϊςτευςησ. Οι μαθητϋσ θα μποροϑν να αναπτϑξουν κριτικϋσ και δημιουργικϋσ 
δεξιϐτητεσ αναπτϑςςοντασ την ενςυναύςθηςη και τη φανταςύα. Θα μποροϑν να δουν 
εναλλακτικϊ ϐςα ςυμβαύνουν ςτην κοινωνύα, να διαχειριςτοϑν καταςτϊςεισ, να 
αντιμετωπύςουν προκαταλόψεισ και να επαναξιολογόςουν ποικύλα ςτερεϐτυπα. 
Αναπτϑςςοντασ την κριτικό τουσ ςκϋψη θα οδηγηθοϑν ςε ανϊλυςη και ςϑνθεςη επιμϋρουσ 
ςτοιχεύων τησ κατϊςταςησ, θα τεκμηριώςουν τισ απϐψεισ τουσ, θα αναδεύξουν το ουςιώδεσ 
απϐ το επουςιώδεσ και θα τεκμηριώςουν τισ απϐψεισ τουσ με επιχειρόματα.   

Μεζνδνινγία 

Η μεταςχηματύζουςα μϊθηςη μϋςα απϐ την τϋχνη επιχειρεύ να προςφϋρει ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ και τουσ εκπαιδευτϋσ ενηλύκων ϋνα εργαλεύο, που να επιτρϋπει την κριτικό 
προςϋγγιςη των θεμϊτων μϋςα απϐ την αξιοπούηςη τησ αιςθητικόσ εμπειρύασ. Πρϐκειται για 
μια δοκιμαςμϋνη παιδαγωγικό μϋθοδο που ςυςχετύζει το περιεχϐμενο ποικύλων ϋργων 
τϋχνησ με το περιεχϐμενο (διδακτϋα ϑλη) θεμϊτων που μελετοϑν οι μαθητϋσ. Ϊχει δε ωσ 
ςκοπϐ την ανϊπτυξη κριτικών και δημιουργικών δεξιοτότων των μαθητών και την 
πολιτιςμικό τουσ ενδυνϊμωςη (Kokkos, 2009; 2010, Κϐκκοσ, 2011). 

ηάδηα ηεο κεζόδνπ  

Απαιτεύται η χρόςη ϋξι (6) ςταδύων βϊςει των οπούων επιτυγχϊνεται η ςταδιακό 
ανϊπτυξη τϐςο του δημιουργικοϑ ϐςο και του κριτικοϑ ςτοχαςμοϑ των μαθητών. 

τϊδιο 1 - Προςδιοριςμϐσ τησ ανϊγκησ για κριτικό διερεϑνηςη ενϐσ θϋματοσ. 
Προςδιοριςμϐσ τησ ανϊγκησ για κριτικό εξϋταςη των ςτερεϐτυπων παραδοχών των 

ςυμμετεχϐντων που αφοροϑν ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.   
τϊδιο 2 - Ϊκφραςη ϊποψησ μαθητών.  
Ο εκπαιδευτικϐσ - εκπαιδευτόσ διευκολϑνει μια διεργαςύα, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ: οι 

μαθητϋσ - εκπαιδευϐμενοι καταγρϊφουν (γραπτϊ) τισ απϐψεισ τουσ επϊνω ςε ϋνα θϋμα υπϐ 
τη μορφό μικρόσ εργαςύασ. Η καταγραφό αυτό ςκϐπιμο εύναι να απαντϊ ςε ϋνα ανοικτϐ 
ερώτημα; «Σι ςκεφτϐμαςτε για το...(θϋμα);». Αυτϐ γύνεται ατομικϊ ό ςε μικρϋσ ομϊδεσ. 

τϊδιο 3 - Προςδιοριςμϐσ των υποθεμϊτων και των κριτικών ερωτημϊτων. 
Γύνεται προςδιοριςμϐσ α) των υποθεμϊτων που θα εξεταςτοϑν και β) των κριτικών 

ερωτημϊτων επϊνω ςτα υποθϋματα. 
τϊδιο 4 - Επιλογό των ϋργων τϋχνησ. 
Γύνεται επιλογό διαφϐρων ςημαντικών ϋργων τϋχνησ, τα οπούα θα χρηςιμοποιηθοϑν ωσ 

ερϋθιςμα για την επεξεργαςύα των υπο-θεμϊτων (τα μηνϑματα των ϋργων τϋχνησ 
ςυνδϋονται με τα υπο-θϋματα). 0 εκπαιδευτικϐσ - εκπαιδευτόσ χρηςιμοποιεύ ϋργα απϐ τη 
ζωγραφικό, τη γλυπτικό, τη φωτογραφύα, τη λογοτεχνύα, την πούηςη, το θϋατρο, τον 
κινηματογρϊφο, το χορϐ, τη μουςικό κ.λ.π. 

τη ςυνϋχεια, ο εκπαιδευτικϐσ - εκπαιδευτόσ διαμορφώνει ϋναν πύνακα ςυςχϋτιςησ ο 
οπούοσ αποτυπώνει τον τρϐπο με τον οπούο το νϐημα των ϋργων τϋχνησ ςυςχετύζεται με το 
περιεχϐμενο των κριτικών ερωτημϊτων. 

τϊδιο 5 - Επεξεργαςύα του ϋργου τϋχνησ. 
Η επεξεργαςύα του ϋργου τϋχνησ ϋχει δϑο (2) διακριτϊ μϋρη. το πρώτο μϋροσ ο 

εκπαιδευτικϐσ - εκπαιδευτόσ διευκολϑνει μια διεργαςύα, η οπούα ςτοχεϑει ςτο να γύνει η 
επεξεργαςύα καθενϐσ επιλεγμϋνου ϋργου τϋχνησ. Ο εκπαιδευτικϐσ - εκπαιδευτόσ προτεύνει 
ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ οριςμϋνα ϋργα τϋχνησ και τουσ καλεύ να επιλϋξουν εκεύνα που θα 
αναλυθοϑν. Οι ςυμμετϋχοντεσ θα μποροϑςαν επύςησ να προτεύνουν ϋργα τϋχνησ και να 
προςδιορύςουν τη ςειρϊ με την οπούα θα γύνει η επεξεργαςύα τουσ. Φρηςιμοποιοϑνται 
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εναλλακτικϊ οι τεχνικϋσ: Οι τϋςςερισ φϊςεισ τησ τεχνικόσ του D. Perkins ό η τεχνικό «Visible 
Thinking».  

Οι τϋςςερισ φϊςεισ τησ τεχνικόσ του D. Perkins που επιτυγχϊνει μια βαθιϊ και ολιςτικό 
κατανϐηςη του ϋργου ςυνύςταται ωσ εξόσ: 

 1η φϊςη: χρϐνοσ για παρατόρηςη και ανοικτό ςυζότηςη με την ομϊδα 
 2η φϊςη: ευρεύα και περιπετειώδησ παρατόρηςη και ανοικτό ςυζότηςη με την 

ομϊδα 
 3η φϊςη: λεπτομερόσ και ςε βϊθοσ παρατόρηςη και ανοικτό ςυζότηςη με την 

ομϊδα 
 4η φϊςη: αναςκϐπηςη τησ διεργαςύασ και ανοικτό ςυζότηςη με την ομϊδα ό πριν 

απϐ αυτό εργαςύα ςε ομϊδεσ 
Η τεχνικό «Visible Thinking» που εύναι πιο ευϋλικτη και οικονομικό απϐ ϊποψη χρϐνου 

περιλαμβϊνει ςειρϊ εκμαιευτικών ερωτόςεων ςε ευϋλικτη ςειρϊ (Perkins, 1994). 
το δεϑτερο μϋροσ ϐλεσ οι ιδϋεσ που προϋκυψαν ςυςχετύζονται (με εργαςύα ςε ομϊδεσ) με 

το/τα κριτικϐ/ϊ ερώτημα/τα, ενδεικτικϊ ωσ εξόσ: «ήλα ϐςα ςυζητόςαμε ςχετικϊ με το/τα 
ϋργο/α τϋχνησ τι ϋχουν να μασ πουν προκειμϋνου να επεξεργαςτοϑμε το/τα κριτικϐ/ϊ 
ερώτημα/τα που ϋχουμε επιλϋξει;». τϐχοσ εύναι να αποκαλυφθοϑν ϐςο το δυνατϐν 
περιςςϐτερεσ διαςτϊςεισ του/των κριτκοϑ/ών ερωτόματοσ/των ώςτε να δοθεύ ςτουσ 
εκπαιδευϐμενουσ η ευκαιρύα να επανεξετϊςουν τισ αρχικϋσ τουσ παραδοχϋσ. 

τϊδιο 6 - Κριτικϐσ Αναςτοχαςμϐσ. 
Οι μαθητϋσ - εκπαιδευϐμενοι γρϊφουν την ύδια μικρό εργαςύα που εκπϐνηςαν ςτο 2° 

ςτϊδιο. Εϊν εύχαν εργαςτεύ ςε ομϊδεσ ςτο 2° ςτϊδιο, τώρα πρϋπει πϊλι να εργαςτοϑν ςτισ 
ύδιεσ ομϊδεσ. Γύνεται αποτύμηςη τησ ανϊπτυξησ τησ ςκϋψησ των μαθητών - εκπαιδευομϋνων 
με βϊςη «Κλύμακα Αξιολϐγηςησ». Αυτϐ γύνεται αφοϑ ο εκπαιδευτικϐσ μελετόςει ϐςα 
ϋγραψαν οι εκπαιδευϐμενοι. Ακολουθεύ ςϑνθεςη και αντλοϑνται τα ςυμπερϊςματα (Kokkos, 
2009; 2010, Κϐκκοσ, 2011). 

Πξνζδηνξηζκόο θξηηηθώλ εξσηεκάησλ  

Ϊνα ερώτημα εύναι κριτικϐ ϐταν η επεξεργαςύα του υποθϊλπει την ανϊπτυξη κριτικοϑ 
ςτοχαςμοϑ. Σι εύναι ϐμωσ «κριτικϐσ ςτοχαςμϐσ»; Κατ' αρχϊσ, εύναι μια ςυγκροτημϋνη, 
μεθοδικό, τεκμηριωμϋνη διεργαςύα ςκϋψησ επϊνω ςε ϋνα ζότημα. Επιπλϋον, εύναι μια 
διεργαςύα ςκϋψησ η οπούα αξιολογεύ, επαναξιολογεύ, εξετϊζει εναλλακτικϊ και 
αναδιαμορφώνει παραδοχϋσ που εκλαμβϊνουμε ωσ δεδομϋνεσ, ιδύωσ δε τισ παραδοχϋσ 
εκεύνεσ που εύναι ςτερεοτυπικϋσ, δυςλειτουργικϋσ, οπιςθοδρομικϋσ και λειτουργοϑν 
εναντύον των ζωτικών ςυμφερϐντων μασ ενώ ςυχνϊ πιςτεϑουμε ϐτι ιςχϑει το αντύθετο (π.χ. 
η υιοθϋτηςη εξεζητημϋνα καταναλωτικοϑ τρϐπου ζωόσ κ.λ.π..  

Ακϐμα ϋνα ςτοιχεύο του κριτικοϑ ςτοχαςμοϑ εύναι ϐτι μασ ευαιςθητοποιεύ να 
αναλϊβουμε δρϊςεισ, οι οπούεσ απορρϋουν απϐ τισ λειτουργικϋσ παραδοχϋσ μασ και εύναι 
ςϑμφωνεσ με τισ ϋννοιεσ του καλοϑ, του δύκαιου, του ουςιωδώσ ςκϐπιμου. 

Δπηινγή έξγσλ ηέρλεο  

Σα αξιϐλογα ϋργα τϋχνησ δεν ςυναντώνται μϐνο ςτα μουςεύα  ςτα βιβλύα ό ςτο θϋατρο. 
Πολλϊ τα γνωρύζουμε όδη μϋςα απϐ την καθημερινό μασ εμπειρύα, για παρϊδειγμα οριςμϋνα 
λαώκϊ τραγοϑδια (λ.χ. υννεφιαςμϋνη Κυριακό), τραγοϑδια με μελοποιημϋνη πούηςη (λ.χ. 
του Φατζιδϊκη, του Θεοδωρϊκη) δημοτικό πούηςη, λαώκό χορογραφύα. 

Η επιλογό ϋργων τϋχνησ εύναι ϋνα πολϑπλοκο ζότημα. Εϑλογα διερωτϊται κϊποιοσ για το 
ποια ϋργα τϋχνησ εύναι εκεύνα που μποροϑν να υποκινόςουν τον κριτικϐ ςτοχαςμϐ και αν 
ϐλα ό μϐνο κϊποια με ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ  μποροϑν να επιτελϋςουν τη ζητοϑμενη 
λειτουργύα. 

O Kant (1790) απϐ το 18ο αιώνα εύχε επιςημϊνει ϐτι ο τρϐποσ με τον οπούο αξιολογοϑμε 
τα καλλιτεχνόματα εύναι υποκειμενικϐσ. Η κρύςη μασ δεν μπορεύ να βαςιςτεύ ςε 
αδιαμφιςβότητεσ αρχϋσ και αδιϊςειςτα επιχειρόματα. Δεν εύναι δυνατϐν να υπϊρξουν 
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καθολικϊ αποδεκτού κανϐνεσ με βϊςη τουσ οπούουσ κϊποιοσ μπορεύ να υποχρεωθεύ να 
αποδεχτεύ την αξύα ενϐσ ϋργου τϋχνησ ό την επύδραςη που μπορεύ να ϋχει ςτισ ςκϋψεισ και 
ςτα ςυναιςθόματα μασ. Αυτό η θϋςη του Kant ϋγινε ευρϑτατα αποδεκτό απϐ τουσ 
θεωρητικοϑσ τησ τϋχνησ (Broudy, 1987, Efland, 2002, Danto, 2004). 

Πολλού ςημαντικού θεωρητικού που ϋχουν αςχοληθεύ με την ανϊπτυξη του κριτικοϑ 
ςτοχαςμοϑ ςυμπύπτουν ςτη διαπύςτωςη ϐτι αυτό η διεργαςύα ευνοεύται ϐταν ϋλθουμε ςε 
επαφό με ϋργα τϋχνησ που ϋχουν αιςθητικό αξύα. (Dewey, 1934;1980, Perkins, 1994, 
Καςτοριϊδησ, 2008). 

Θεωρητικού τησ χολόσ τησ Υραγκφοϑρτησ ιςχυρύςτηκαν ϐτι το πνευματικϐ περιεχϐμενο 
και η δομό των αξιϐλογων ϋργων τϋχνησ ϋχουν οριςμϋνα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ που 
ςπϊνια ςυναντώνται ςτον τρϐπο που ςκεφτϐμαςτε καθημερινϊ, ο οπούοσ εύναι 
διαποτιςμϋνοσ απϐ ςτερεοτυπικό, «εργαλειακό» διϊςταςη. Αυτϊ τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 
των ϋργων τϋχνησ με αιςθητικό αξύα εύναι ϐτι ϋχουν αντιςυμβατικϐ χαρακτόρα, εμπεριϋχουν 
πλόθοσ αλληλϋνδετων νοημϊτων, εύναι δεκτικϊ πολλαπλών ερμηνειών" επύςησ, διερευνοϑν 
ςε βϊθοσ τισ ςυνθόκεσ και τισ εμπειρύεσ τησ ανθρώπινησ ϑπαρξησ. Γι΄ αυτϐ το λϐγο, η επαφό 
με ϋργα τϋχνησ αυτοϑ του εύδουσ λειτουργεύ ωσ πεδύο ϐπου καλλιεργεύται ο κριτικϐσ τρϐποσ 
ςκϋψησ (Adorno, 1970; 2000, Horkheimer, 1938; 1984, Marcuse, 1988, Καςτοριϊδησ, 2008). 

Η επαφό με ςυμβατικϊ ϋργα τϋχνησ (μαζικόσ κουλτοϑρασ) ϐπου οι εναλλακτικϋσ ματιϋσ 
ςπανύζουν και που εκπϋμπουν μονοδιϊςτατα, ςχηματικϊ, ωραιοποιημϋνα και 
εξιδανικευμϋνα μηνϑματα, ενύοτε με ανακρύβειεσ, λειτουργεύ ωσ εμπϐδιο ςτην ανϊπτυξη του 
κριτικοϑ τρϐπου ςκϋψησ και εξοικειώνει τουσ αποδϋκτεσ με τουσ κατεςτημϋνουσ τρϐπουσ 
ερμηνεύασ τησ πραγματικϐτητασ. Ϊτςι, ο κυρύαρχοσ, ςτερεοτυπικϐσ, μη-κριτικϐσ τρϐποσ 
ςκϋψησ δεν διαταρϊςςεται. Οι αποδϋκτεσ, ϐςο περιςςϐτερο ςυνηθύζουν ςτην επαφό με αυτϊ 
τα ϋργα, εγκλωβύζονται ςε ϋνα φαϑλο κϑκλο ϐπου αποδϋχονται, υιοθετοϑν και μϋςα τουσ 
επικυρώνουν την αναπαραγωγό των ςυμβατικών νορμών του ςκϋπτεςθαι. 

 Η εμπλοκό των μαθητών - εκπαιδευομϋνων ώςτε να νιώςουν τα ϋργα ωσ «δικϊ τουσ» 
μπορεύ να γύνει ωσ εξόσ: α) προτεύνονται ςτουσ μαθητϋσ ποικύλα ϋργα και γύνεται επιλογό 
αυτών που προτιμοϑν και τη ςειρϊ επεξεργαςύασ τουσ, β) προτεύνονται ςτουσ μαθητϋσ 
πηγϋσ αναζότηςησ και βρύςκουν - επιλϋγουν αυτϊ που προτιμοϑν, γ) οι μαθητϋσ 
εφοδιϊζονται με  κριτόρια για την αναζότηςη και επιλογό ϋργων τϋχνησ, που ςυνοδεϑεται με 
ςυζότηςη για το ποια θα αξιοποιηθοϑν, δ) οι μαθητϋσ προτεύνουν τα ϋργα που προτιμοϑν 
και ακολουθεύ ςυζότηςη για το ποια θα αξιοποιηθοϑν. 

Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

Η διδακτικό ενϐτητα ςτην οπούα εντϊςςεται ο παρακϊτω ςχεδιαςμϐσ αφορϊ πρϐγραμμα 
βιωματικοϑ ςχεδύου δρϊςησ ςχολικόσ και κοινωνικόσ ζωόσ Γυμναςύου που ϋχει ωσ θϋμα τη 
μετανϊςτευςη και τισ μορφϋσ που παρουςιϊζει. Η εκπαιδευτικό δρϊςη που υλοποιόθηκε 
εύχε ωσ τύτλο θϋματοσ «Σαξιδιώτεσ τησ ζωόσ - Μετανϊςτευςη». 

ηάδην 1: Πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεύλεζε ελόο ζέκαηνο 

Οι μαθητϋσ ϋχοντασ τισ απϐψεισ τουσ ϐπωσ αυτϋσ διαμορφώνονται απϐ το βαθμϐ 
πληροφϐρηςόσ τουσ, κλόθηκαν διερευνώντασ το επιλεγμϋνο απϐ τουσ ύδιουσ επιμϋρουσ 
θϋμα, να διερευνόςουν τη μετανϊςτευςη ωσ διαχρονικϐ γεγονϐσ.  

Επιχειρώντασ να γύνει κατανοητό η ανϊγκη μετακύνηςησ πληθυςμών απϐ την εςτύα 
τουσ, οι μαθητϋσ θα όταν ικανού να αναθεωρόςουν - εμπλουτύςουν τισ απϐψεισ τουσ μϋςα 
απϐ την εμπειρύα τησ επαφόσ τουσ με την τϋχνη. Ψσ εκπαιδευτικό τεχνικό επιλϋχθηκε να 
γύνει χρόςη τησ ανοικτόσ ςυζότηςησ με τουσ μαθητϋσ.  

Κατϊ την ενημϋρωςη τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου ςε μαθητϋσ Γυμναςύου προϋκυψε 
ςτερεοτυπικό αντύληψη ομοιϐτητασ των ϐρων «πρϐςφυγασ» και «μετανϊςτησ», αλλϊ και 
απϐψεισ ϐπωσ: «οι μετανϊςτεσ δεν πληρώνουν φϐρουσ καθώσ δεν υπϊρχουν - δεν ϋχουν 
χαρτιϊ», «οι μετανϊςτεσ εύναι εγκληματύεσ και παύρνουν τισ θϋςεισ εργαςύασ των ντϐπιων». 
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Διευκρινύςτηκε λοιπϐν αρχικϊ η διαφορϊ μεταξϑ προςφϑγων και μεταναςτών. Σο 
δικαύωμα για ϊςυλο και προςταςύα απϐ δύωξη εύναι μϋροσ του διεθνοϑσ δικαύου. Η διαφορϊ 
μεταξϑ προςφϑγων και μεταναςτών εύναι ϐτι οι πρϐςφυγεσ χρειϊζονται διεθνό προςταςύα, 
επειδό κινδυνεϑει η ζωό τουσ ό βαςικϊ ανθρώπινα δικαιώματϊ τουσ ςτη χώρα καταγωγόσ 
τουσ, ενώ οι μετανϊςτεσ δεν κινδυνεϑουν ςτη χώρα καταγωγόσ τουσ, αλλϊ αποφαςύζουν οι 
ύδιοι να φϑγουν απϐ τη χώρα καταγωγόσ τουσ για οικονομικοϑσ ό ϊλλουσ λϐγουσ. 

Σα Ηνωμϋνα Ϊθνη καθορύζουν ωσ πρϐςφυγα το ϊτομο που βρύςκεται εκτϐσ τησ χώρασ 
καταγωγόσ του ό του τϐπου κατοικύασ του, ϋχει δικαιολογημϋνο φϐβο δύωξησ για λϐγουσ 
φυλετικοϑσ, θρηςκεύασ, εθνικϐτητασ, ςυμμετοχόσ ςε οριςμϋνη κοινωνικό ομϊδα ό λϐγω 
πολιτικών πεποιθόςεων και εξαιτύασ αυτοϑ του φϐβου δύωξησ αδυνατεύ ό δεν επιθυμεύ να 
απολαμβϊνει την προςταςύα αυτόσ τησ χώρασ ό την επιςτροφό ς' αυτόν. 

ηάδην 2: Οη εθπαηδεπόκελνη θαηαγξάθνπλ ηηο απόςεηο ηνπο (γξαπηά) επάλσ ζε έλα 

ζέκα, ππό ηε κνξθή κηθξήο εξγαζίαο: 

Οι μαθητϋσ κλόθηκαν να απαντόςουν αρχικϊ ατομικϊ ςε πϋντε - ϋξι (5-6) γραμμϋσ ςε 
εκμαιευτικϋσ ερωτόςεισ με ευϋλικτη ςειρϊ ϐπωσ: 

 «Ποιεσ νομύζετε εύναι οι ςκϋψεισ του μετανϊςτη που φεϑγει»; 
 «Σι νοιώθουν οι ϊνθρωποι που μεταναςτεϑουν»; 
 «Για ποιο λϐγο οι ϊνθρωποι μεταναςτεϑουν»; 

Οι απαντόςεισ των μαθητών ορύςτηκε να δοθοϑν ατομικϊ και ενθαρρϑνθηκαν να 
δημιουργόςουν δϑο (2) ομϊδεσ, να ομαδοποιόςουν τισ απαντόςεισ και να τισ παρουςιϊςουν 
ςτην ολομϋλεια. 

ϑμφωνα με τισ απαντόςεισ των μαθητών ςυνθϋτοντασ προϋκυψε: 
Ομϊδα 1: Οι ϊνθρωποι απϐ παλιϊ μεταναςτεϑουν για να βρουν καλϑτερεσ οικονομικϋσ 

ςυνθόκεσ. κϋφτονται τι θα αντιμετωπύςουν αλλϊ η επιλογό τουσ γύνεται με κριτόριο τα 
χρόματα. Ο πϐλεμοσ εύναι επύςησ μια ϊλλη αιτύα που αναγκϊζει κϊποιουσ να φϑγουν για να 
βρουν την τϑχη τουσ.  

Ομϊδα 2: Οι ϊνθρωποι μεταναςτεϑουν ϐπωσ και τα πουλιϊ ϐταν ϋχουν ϋλλειψη 
χρημϊτων για να ςυντηρόςουν τισ οικογϋνειεσ τουσ, ϐταν αναζητοϑν καλϑτερεσ ςυνθόκεσ 
διαβύωςησ. Υεϑγουν ςτεναχωρημϋνοι αλλϊ ϋχουν μια προςδοκύα για καλϑτερη ζωό ςε ςχϋςη 
με τη χώρα τουσ. 

ηάδην 3: Πξνζδηνξηζκόο: α)ησλ ππνζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ θαη β) ησλ θξηηηθώλ 

εξσηεκάησλ επάλσ ζηα ππνζέκαηα 

Οι μαθητϋσ με διϊλογο προςδιϐριςαν και αποφϊςιςαν το κριτικϐ ερώτημα που θα 
προςεγγιςτεύ. Κατϐπιν διαλϐγου προϋκυψε πωσ θα όθελαν να διερευνόςουν ϊμεςα τα εξόσ: 
Τποθϋμα:  Σα ςυναιςθόματα που βιώνουν οι ϊνθρωποι που μεταναςτεϑουν 
Κριτικϐ ερώτημα: Γιατύ οι ϊνθρωποι αν και «φεϑγουν μακριϊ - απομακρϑνονται» απϐ το 
πρϐβλημα βιώνουν ϋντονα ςυναιςθόματα;  

ηάδην 4: α) Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

τουσ μαθητϋσ παρουςιϊςτηκαν πϋντε (5) ϋργα τϋχνησ - πύνακεσ ζωγραφικόσ χωρύσ 
καμιϊ αναφορϊ ονομϊτων ϋργων και καλλιτεχνών. 

Ποιο ςυγκεκριμϋνα οι πύνακεσ ζωγραφικόσ που δϐθηκαν όταν: 
1. Σύτλοσ ϋργου τϋχνησ: «τη χώρα τησ υπϐςχεςησ». Ζωγρϊφοσ: Charles Frederic 

Ulrich. Ϊτοσ: 1884. Ϊκθεςη: Corcoran Πινακοθόκη Σϋχνησ. Page URL: 
http://annagelopoulou.blogspot.gr /2014/05/blog-ost_10.html, (εικϐνα 1α). 

2. Σύτλοσ ϋργου τϋχνησ: «χεδύα τησ Μϋδουςασ». Ζωγρϊφοσ: Theodore Gericault. 
Ϊτοσ: 1819. Ϊκθεςη: Μουςεύο του Λοϑβρου. Page URL: http://www.visual-arts-
cork.com/famous-artists/ gericault-theodore.htm#medusa, (εικϐνα 1β).  

http://annagelopoulou.blogspot.gr/
http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/
http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/
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3. Σύτλοσ ϋργου τϋχνησ: «Περιμϋνοντασ τα πλούα». Ζωγρϊφοσ: Walter Langley. Ϊτοσ: 
1885. Ϊκθεςη: Ιδιωτικό ςυλλογό. Page URL: 
http://annagelopoulou.blogspot.gr/search/label/Ford%20 
Madox %20Brown, (εικϐνα 1γ). 

4. Σύτλοσ ϋργου τϋχνησ: «Αποχαιρετιςμϐσ ςτην Αγγλύα». Ζωγρϊφοσ: Ford Madox 
Brown. Ϊτοσ: 1855. Ϊκθεςη: Birmingham Museums and Art Gallery. Page URL: 
http://annagelopoulou. blogspot.gr/ search/label/Ford%20Madox%20Brown, (εικϐνα 2α). 

5. Σύτλοσ ϋργου τϋχνησ: «Σο κϑμα». Ζωγρϊφοσ: Φοκουςϊι. Ϊτοσ: 1830. Ϊκθεςη: - Page 
URL: 
http://rodiat5.blogspot.gr/2006/09/blog-post_25.html 
http://enteka.blogspot.gr/2006/10/7-hokusai-thirty-six-views-of-mount.html, (εικϐνα 2β). 

 

  

 
 
                      (α)                                                  (β)                                                   (γ) 

Εικϐνα 1. Ϊργα τϋχνησ - πύνακεσ ζωγραφικόσ 

  
                                                           (α)                                          (β) 

Εικϐνα 2. Ϊργα τϋχνησ - πύνακεσ ζωγραφικόσ 

υνοπτικϊ τα ϋργα τϋχνησ - πύνακεσ ζωγραφικόσ όταν: 
1. «τη χώρα τησ υπϐςχεςησ» Charles Frederic Ulrich, (1884), ςτην εικϐνα 1α. 
2. «χεδύα τησ Μϋδουςασ» Theodore Gericault, (1819), ςτην εικϐνα 1β. 
3. «Περιμϋνοντασ τα πλούα» Walter Langley, (1885), ςτην εικϐνα 1γ. 
4. «Αποχαιρετιςμϐσ ςτην Αγγλύα» Ford Madox Brown, (1855), ςτην εικϐνα 2α. 
5. «Σο κϑμα» Φοκουςϊι, (1830) ςτην εικϐνα 2β. 

Σα ςυγκεκριμϋνα ϋργα επελϋγηςαν καθώσ θεωρόθηκε ϐτι εξυπηρετοϑν τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ ςτϐχουσ, εύναι ϋργα υψηλόσ αιςθητικόσ αξύασ και παρϊλληλα αποτελοϑν 

http://annagelopoulou.blogspot.gr/search/label/Ford
http://rodiat5.blogspot.gr/2006/09/blog-post_25.html
http://enteka.blogspot.gr/2006/10/7-hokusai-thirty-six-views-of-mount.html
http://2.bp.blogspot.com/-ySM2St09ZgE/U23E6fJu-EI/AAAAAAAAObA/LPNlOGUHGVs/s1600/Charles+Frederic+Ulrich+in+the+land+of+promise+1884+corcoran+gallery+of+art.jpg
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ϋναυςμα για κριτικό ςυζότηςη με την ομϊδα. Σο δεϑτερο ϋργο τϋχνησ ϋχει αποδοθεύ επύςησ 
απϐ το φωτογρϊφο Gerard Rancinan με μοντϋλα ανθρώπουσ και περιςςϐτερο φωτιςμϐ.  

ηάδην 4: β) πζρέηηζε ησλ έξγσλ κε ην θξηηηθό εξώηεκα 

την περύπτωςό μασ επιλϋχθηκε ϋνα κριτικϐ ερώτημα και προφανώσ οι πύνακεσ με την 
επιλογό τουσ εκπληροϑν αυτό την πρϐθεςό μασ, ο καθϋνασ φυςικϊ με διαφορετικό 
προςϋγγιςη. ε περύπτωςη ϑπαρξησ δεϑτερου κριτικοϑ ερωτόματοσ θα ςυμπληρωνϐταν 
πύνακασ ςυςχϋτιςησ κριτικών ερωτημϊτων με τα αντύςτοιχα ϋργα. 

Ο πϋμπτοσ πύνακασ «το κϑμα» του Φοκουςϊι δεν αποτυπώνει εκφρϊςεισ μεταναςτών 
μπορεύ ϐμωσ να υποςτηρύξει το διαπραγματευϐμενο θϋμα ςυνολικϊ με ϊλλη οπτικό και να 
γύνει χρόςη του και για ϊλλα κριτικϊ ερωτόματα. 

ηάδην 5: α) Δπεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο 

Με δεδομϋνη την επιλογό των μαθητών του τϋταρτου ϋργου τϋχνησ «Αποχαιρετιςμϐσ 
ςτην Αγγλύα»  Ford Madox Brown, (1855), οι μαθητϋσ επεξεργϊςτηκαν το ϋργο τϋχνησ με 
την τεχνικό “Visible Thinking”, που εύναι πιο οικονομικό απϐ χρονικό ϊποψη και ευϋλικτη 
για την κριτικό παρατόρηςη. Με εκμαιευτικϋσ ερωτόςεισ οι μαθητϋσ τϑπου: 

 Σι ςυμβαύνει; 
 Σι βλϋπεισ;  
 Σι παρατηρεύσ που ςε κϊνει να λεσ αυτϐ; 
 Ποιο προβληματιςμϐ ςου προκαλεύ; 

οι μαθητϋσ διαπύςτωςαν πωσ: 
 Η ςϑνθεςη του ϋργου πραγματικϊ τουσ γοητεϑει και τουσ ςυγκινεύ για τη 

φυςικϐτητα και την αμεςϐτητα ςτη ςτϊςη και την ϋκφραςη των προςώπων, 
 Κϊνει κρϑο! Οι πρωταγωνιςτϋσ εύναι κουκουλωμϋνοι μϋςα ςτα βαριϊ 

χειμωνιϊτικα ροϑχα και προςπαθοϑν να προφυλαχθοϑν απϐ τον παγωμϋνο αϋρα 
και τη βροχό με μια μεγϊλη μαϑρη ομπρϋλα. Θα μποροϑςαν να ϋχουν ναυαγόςει 
ταξιδεϑοντασ καθώσ φαύνεται ςτον πύνακα ϋνα παγϐβουνο, 

 Η ϋκφραςό του ζευγαριοϑ εύναι ςοβαρό και μελαγχολικό. Σο χειμωνιϊτικο κρϑο 
ϋχει απλωθεύ ςτισ καρδιϋσ τουσ, καθώσ φεϑγουν, 

 Δεν μιλοϑν, εύναι ςκεπτικού και φοβοϑνται. Αναρωτιοϑνται που πηγαύνουν, αλλϊ 
ο ϊντρασ φαύνεται πιο ςύγουροσ γιατύ ύςωσ το ϋχει ξανακϊνει, 

 Ο ϊνδρασ ϋχει ςύγουρα πιο αποφαςιςτικϐ βλϋμμα, γιατύ προφανώσ αιςθϊνεται 
την υποχρϋωςη να προςτατεϑςει την οικογϋνειϊ του. Η γυναύκα μοιϊζει να ϋχει 
παραιτηθεύ και να βυθύζεται ςτη θλύψη... 

 Ο ϋνασ αναζητϊ τη ζεςταςιϊ του ϊλλου. Ο ϊνδρασ κρατϊ με τρυφερϐτητα το χϋρι 
τησ γυναύκασ. Αυτό, ϐμωσ, με το ϊλλο τησ χϋρι, κρατϊ ϋνα μικρϐ χερϊκι που μϐλισ 
διακρύνεται να βγαύνει απϐ το μικρϐ μπροςτινϐ ϊνοιγμα του πανωφοριοϑ τησ, 

 Η γυναύκα κουβαλϊ τυλιγμϋνο ςτην αγκαλιϊ προφανώσ ϋνα μωρϐ που του κρατϊ 
το χερϊκι. Σο ϊνοιγμα εύναι τϐςο ϐςο για να παύρνει ανϊςα το μωρϐ τησ, 

 Σο βλϋμμα του μικροϑ κοριτςιοϑ του πύνακα εκφρϊζει τισ αγωνύεσ και τουσ 
φϐβουσ των μεταναςτών που όταν υποχρεωμϋνοι να εγκαταλεύψουν πατρύδα και 
φύλουσ, να αφόςουν το οικεύο, το κοντινϐ και το γνωςτϐ για το ξϋνο, το μακρινϐ 
και το ϊγνωςτο. 

ηάδην 5: β) πζρέηηζε ηεο επεμεξγαζίαο απηήο κε ην θξηηηθό εξώηεκα 

χετικϊ με το κριτικϐ ερώτημα οι μαθητϋσ μύληςαν για τα ςυναιςθόματα που βιώνουν οι 
«ταξιδιώτεσ» που ταξινομοϑνται ςτα εξόσ: 

 Σον αποχωριςμϐ απϐ τουσ γονεύσ, ςυγγενεύσ και φύλουσ, 
 Σον αποχωριςμϐ απϐ την πατρύδα, 
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 Σα βιώματα που θα «κουβαλοϑν» μαζύ τουσ για πϊντα, καθώσ και το δϋςιμο με 
την πατρύδα,  

 Σα ϋντονα ςυναιςθόματα που θα ϋχουν λϐγω των αναμνόςεων και τησ 
αυθϐρμητησ ςϑγκριςησ καταςτϊςεων ϐταν θα αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 

Οι μαθητϋσ κατϋληξαν μετϊ απϐ διεξοδικό ςυζότηςη πωσ: 
 Δεν καταλαβαύνουν απϐλυτα τη ψυχολογύα του μετανϊςτη αν δεν το βιώςουν. 

Καθώσ κϊποια παιδιϊ αποτελοϑν παιδιϊ μεταναςτών αναφϋρουν 
χαρακτηριςτικϊ: «αν δεν το ζόςεισ μϋςα ςε μια οικογϋνεια μεταναςτών δεν 
μπορεύσ να το νιώςεισ και να το φανταςτεύσ, 

 Αντιλαμβϊνονται τη δυςκολύα προςαρμογόσ ϐςον αφορϊ την αντιμετώπιςη 
ϊλλησ κουλτοϑρασ, γλώςςασ, την αλλαγό τρϐπου ζωόσ, τισ αρχικϋσ οικονομικϋσ 
δυςκολύεσ ςε ςυνϊρτηςη με τη διαβύωςη και επιβύωςό τουσ, την περύθαλψη - 
υγεύα, τα θϋματα ρατςιςμοϑ και εκμετϊλλευςησ που καθορύζουν την ψυχολογύα 
του μετανϊςτη, 

 Ο μϑθοσ μιασ γησ επαγγελύασ περιϋχει πϋρα απϐ μια ςειρϊ καταςτϊςεων, ϋντονα 
ςυναιςθόματα καθώσ οι καταςτϊςεισ που θα κληθοϑν να αντιμετωπύςουν 
ανϊλογα με τον προοριςμϐ, θα τουσ οδηγόςει ςτη διαπύςτωςη πωσ δεν μποροϑν 
να εύναι «ϐλα ρϐδινα».  

ηάδην 6: Κξηηηθόο Αλαζηνραζκόο   

Οι μαθητϋσ ςυζότηςαν με τισ ομϊδεσ που ορύςτηκαν αρχικϊ με ςκοπϐ να εκφρϊςουν 
πϊλι τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με το αρχικϐ ερώτημα. 

Πρϊγματι εξετϊζοντασ ςυγκριτικϊ τισ απϐψεισ των μαθητών, φϊνηκε πωσ μετϊ τη 
μελϋτη του πύνακα και τη ςυζότηςη που ακολοϑθηςε, αντιμετωπύζουν πιο κριτικϊ το υπϐ 
μελϋτη ζότημα. 

ϑμφωνα με τισ νεϐτερεσ απαντόςεισ των μαθητών ςυνθϋτοντασ εύχαμε τα εξόσ: 
Ομϊδα 1: Οι μετανϊςτεσ βιώνουν ϊγχοσ και φϐβο καθώσ η πατρύδα τουσ διώχνει με τισ 

ςυνθόκεσ που επικρατοϑν. Ϊτςι νιώθουν πικρύα και ενδεχομϋνωσ απαξύωςη και μύςοσ για τη 
χώρα τουσ. Θα κληθοϑν να αντιμετωπύςουν πολλϋσ δυςκολύεσ και αυτϐ τουσ κϊνει 
ςκεπτικοϑσ, προβληματιςμϋνουσ για το ϊγνωςτο, την επιβύωςό τουσ, την περύθαλψό τουσ, 
τη γενικϐτερη ςυναναςτροφό τουσ. ήμωσ η ελπύδα μιασ καλϑτερησ ζωόσ τουσ οπλύζει να 
αφόςουν πύςω τουσ δικοϑσ τουσ ανθρώπουσ, αλλϊ και τουσ φύλουσ και ςυγγενεύσ τουσ. Αν 
ϐλα πϊνε καλϊ θα τουσ ξαναςυναντόςουν ό θα τουσ πεύςουν να τολμόςουν τη 
μετανϊςτευςη και αυτού. 

Ομϊδα 2: Οι καλϑτερεσ ςυνθόκεσ που αναζητοϑν οι μετανϊςτεσ ςυνοδεϑονται με ϋνα 
πλόθοσ ςυναιςθημϊτων που βιώνονται ατομικϊ αλλϊ και ςυνολικϊ με την οικογϋνεια τουσ. 
Οπλύζονται με την αιςιοδοξύα πωσ θα εκπληρώςουν μια επιθυμύα τουσ π.χ. να φτιϊξουν ϋνα 
ςπύτι, και ξεκινοϑν το «ταξύδι τουσ». Πιςτεϑουν πωσ θα βρουν κϊτι καλϑτερο αλλϊ ο 
προβληματιςμϐσ του αγνώςτου αρχικϊ, αλλϊ και αυτοϑ που βιώνουν μετϊ κατϊ τη διαμονό 
τουσ, τουσ γεμύζει με πικρύα για την τϑχη τουσ, ϊγχοσ για τη νϋα καθημερινϐτητα, μελαγχολύα 
ςτεναχώρια για αυτϊ που ϊφηςαν πύςω. Ο ςυναςπιςμϐσ με ϊλλουσ μετανϊςτεσ ύδιασ 
κουλτοϑρασ - γλώςςασ, θρηςκεύασ δύνει μια αύςθηςη αςφϊλειασ. Μπορεύ να χρειαςτοϑν και 
ψυχολογικό υποςτόριξη καθώσ εύναι «ϊνθρωποι και αυτού». Πορεϑονται με ςυνδυαςμϐ 
ελπύδασ και πϐνου για ϐλη τουσ τη ζωό. 

Απνηειέζκαηα 

Οι ομϊδεσ βελτύωςαν την αρχικό ϊποψό τουσ για τα ςυναιςθόματα των μεταναςτών. Σο 
μϋγεθοσ των κειμϋνων των μαθητών αλλϊ και των προεκτϊςεων του θϋματοσ αυξόθηκε ςε 
ςχϋςη με τισ αρχικϋσ τοποθετόςεισ τουσ. Οι ςυναιςθηματικϋσ καταςτϊςεισ που 
αποτυπώθηκαν ςτα νεϐτερα κεύμενϊ τουσ, εύναι ποικιλϐμορφεσ και δεν περιορύζονται 
αποκλειςτικϊ ςε θϋματα οικονομικϊ, διαμονόσ και περύθαλψησ. Οι πιθανϋσ καλϑτερεσ 
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ςυνθόκεσ διαβύωςησ δεν θα εύναι ικανϋσ να ςβόςουν τισ μνόμεσ τησ «χαμϋνησ ενδεχομϋνωσ 
για πϊντα πατρύδασ». 

πκπεξάζκαηα 

Η μϋθοδοσ φαύνεται να εύναι το ύδιο αποτελεςματικό ϐπωσ και ςε ενόλικεσ 
εκπαιδευϐμενουσ ϐταν εφαρμϐςτηκε. Η εφαρμογό τησ μεθϐδου ςε μαθητϋσ Γυμναςύου 
ϋδειξε ϐτι με κατϊλληλα ερεθύςματα μπορεύ να διεγερθεύ η ςκϋψη και να οδηγηθεύ ςε κριτικϐ 
ςτοχαςμϐ. Η προςαρμογό τουσ υπόρξε ςταδιακό καθώσ όταν μια καινοτϐμα προςϋγγιςη 
αλλϊ τελικϊ ςϑμφωνα με δηλώςεισ τουσ όταν ενδιαφϋρουςα η εμπειρύα που βύωςαν. 
Κϊνοντασ μια γενικό διαπύςτωςη φαύνεται πωσ η μϋθοδοσ εύναι αποτελεςματικό αλλϊ και 
αποδοτικό ϐςον αφορϊ την ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ μϋςα απϐ την επαφό μαθητών με 
ϋργα τϋχνησ. Οι μαθητϋσ μετϊ τη χρόςη τησ μεθϐδου προςϋγγιςησ θϋματοσ με την αιςθητικό 
εμπειρύα όταν πιο επικεντρωμϋνοι ςτο θϋμα. Εμπλοϑτιςαν τισ απϐψεισ τουσ, η ςκϋψη τουσ 
κινόθηκε περιςςϐτερο κριτικϊ αλλϊ και δημιουργικϊ, με ϊρςη ςτερεοτϑπων. Ϊτςι οι 
μαθητϋσ ϋγιναν ικανού να επανεξετϊςουν εςφαλμϋνεσ αντιλόψεισ για τουσ μετανϊςτεσ και 
να αμφιςβητόςουν την εγκυρϐτητα ϐςων ϋχουν αποβεύ δυςλειτουργικϋσ. Η 
μεταςχηματύζουςα μϊθηςη μϋςα απϐ την αιςθητικό εμπειρύα τησ τϋχνησ ϋχει λοιπϐν χώρο 
εφαρμογόσ πϋρα απϐ τουσ ενόλικουσ και ςτουσ μαθητϋσ τησ τυπικόσ εκπαύδευςησ, οι οπούοι 
μεγαλώνουν ςε ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ περιβϊλλοντα και διαμορφώνονται ςϑμφωνα με 
τα πρϐτυπα και τισ αντιλόψεισ τησ κοινωνύασ ςτην οπούα θα διαβοϑν. Οι «παραδοχϋσ» τησ 
μικρόσ ηλικύασ απαιτοϑν εγκυρϐτητα καθώσ μελλοντικϊ θα βαςιςτοϑν ςε αυτϋσ αποφϊςεισ 
και ςτϊςη ζωόσ. Η κριτικό αξιολϐγηςη των παραδοχών μϋςα απϐ την προτεινϐμενη μϋθοδο 
θα μπορεύ να οδηγόςει ςε μια πιο ξεκϊθαρη κατανϐηςη και τελικϊ ςε μια καλϑτερη δυνατό 
κρύςη.    
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αλληλεπύδραςη εκπαιδευτικών του ύδιου τομϋα, και δύνονται αφορμϋσ παρακύνηςησ ςυνεργαςύασ με 
ϊλλουσ τομεύσ τησ μονϊδασ. Δύνεται η δυνατϐτητα να αξιοποιηθεύ ο υπϊρχον εξοπλιςμϐσ και κυρύωσ 
να αναζητηθοϑν πρακτικϋσ παρουςύαςησ γνωςτικών αντικειμϋνων των ειδικοτότων των τομϋων 
ενταγμϋνων ςτα προγρϊμματα ςπουδών. Επιλϋχθηκαν τρύα θϋματα, ςε τρεισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ 
διαφορετικοϑ πλόθουσ φοιτητών/φοιτητριών η κϊθε μύα. Ο τρϐποσ υλοπούηςησ αφοροϑςε: τον 
ςχεδιαςμϐ, την οργϊνωςη, την ενημϋρωςη-παρουςύαςη του θϋματοσ, το παραδοτϋο, τα ςτϊδια 
εργαςύασ, η πορεύα εργαςύασ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ερευνητικό εργαςύα, project, φοιτητϋσ 

Ειςαγωγό 

Η υλοπούηςη ερευνητικόσ εργαςύασ φοιτητών ςτη μονϊδα μασ ςτο πλαύςιο τησ 
εξωτερικόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ αυτών αποτελεύ ευκαιρύα βελτύωςησ οργανωςιακών μασ 
δομών. Επιπλϋον, με ςτϐχο την επϋκταςη των παρεχϐμενων υπηρεςιών και τη βελτύωςη τησ 
μαθηςιακόσ διεργαςύασ ςτα πλαύςια τησ αποτελεςματικόσ και ποιοτικόσ μεθοδολογύασ 
μϊθηςησ.  

Δύνει τη δυνατϐτητα να αξιοποιηθεύ ο υπϊρχον εξοπλιςμϐσ και κυρύωσ να αναζητηθοϑν 
πρακτικϋσ παρουςύαςησ γνωςτικών αντικειμϋνων των ειδικοτότων των τομϋων 
ενταγμϋνων ςτα προγρϊμματα ςπουδών. Ενδυναμώνει τουσ εκπαιδευτικοϑσ, οι οπούοι 
παρωθοϑνται και ανακαλϑπτουν τεχνικϋσ διδαςκαλύασ.  

Ακϐμη,  παρϋχονται ευκαιρύεσ ςτουσ διδϊςκοντεσ να ενεργόςουν ςε μια «βόμα προσ 
βόμα» δημιουργικό διαδικαςύα  ςχεδιαςμοϑ/καταςκευόσ και υλοπούηςησ ομϊδων 
εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων. 

τϐχοι αυτόσ τησ δρϊςησ εύναι: 
 Βελτίωςθ δομϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Επζκταςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ ςτα 
πλαίςια τθσ αποτελεςματικισ και ποιοτικισ μεκοδολογίασ μάκθςθσ.  

 Αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ. 

mailto:enmilior@yahoo.gr
mailto:nvoudoukis@gmail.com
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 Αναηιτθςθ πρακτικϊν παρουςίαςθσ γνωςτικϊν αντικειμζνων των ειδικοτιτων των τομζων 
ενταγμζνων ςτα προγράμματα ςπουδϊν. 

  Ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι παρωκοφνται και ανακαλφπτουν τεχνικζσ 
διδαςκαλίασ.  

 Ραροχι ευκαιριϊν ςτουσ διδάςκοντεσ να ενεργιςουν ςε μια «βιμα προσ βιμα» 
δθμιουργικι διαδικαςία  ςχεδιαςμοφ/καταςκευισ και υλοποίθςθσ ομάδων εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων.  

Ερευνητικϊ ερωτόματα: 
 βοθκά ςτον εντοπιςμό ελλείψεων και τθν εξαςφάλιςθ πικανϊν βελτιωτικϊν επιςκευϊν 

επζκταςθσ/αναβάκμιςθσ του εξοπλιςμοφ; 

 απαιτεί επιπλζον χρόνο οργάνωςθσ τθσ διαδικαςίασ (οργάνωςθ παρουςίαςθσ, βθμάτων 
υλοποίθςθσ, αποτίμθςθσ); 

 ενδυναμϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο να βελτιϊςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ βιωματικζσ δράςεισ; 

 αναδφονται οι απαραίτθτεσ  δυνατότθτεσ για «ανοιχτό ςχολείο» ςτθν κοινωνία με τθν 
ευρφτερθ ζννοια; 

 παρζχονται ευκαιρίεσ τροποποίθςθσ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ ςτθ μονάδα; 

 διευκολφνεται θ κζςθ τθσ θγεςίασ για τθ διαμόρφωςθ πλζον ςφνκετων ςτόχων οι οποίοι 
αναφζρονται ςτθν επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων και ςχετίηονται τόςο με τθν επιςτθμονικι 
τουσ όςο και τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ; 

 αμηνπνηνχληαη ζπκκεηνρηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο; 

 παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε; 

 αλαθαιχπηνληαη λένη ηξφπνη αλάδεημεο θσδίθσλ επηθνηλσλίαο; 

Φαρακτηριςτικϊ τησ ενεργοϑμενησ παρϋμβαςησ 

Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αφορϊ την ςϑνδεςη τησ μϋςησ τεχνικόσ εκπαύδευςησ με την 
επϐμενη βαθμύδα. Ψσ ενϋργεια ςυνϊδει με την αποςτολό του εργαςτηριακοϑ κϋντρου (Ε.Κ) 
και ενυπϊρχει ςτουσ ςτϐχουσ οι οπούοι κατατϋθηκαν ςτον προγραμματιςμϐ του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου ςτην ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. 

το πλαύςιο τησ πραγματικϐτητασ τησ αξιολϐγηςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου τησ 
μονϊδασ μασ αποτελεύ κομμϊτι τησ δρϊςησ που αναλόφθηκε και αφορϊ τον δεύκτη 
«μαθηςιακϋσ πρακτικϋσ». 

Ειδικϐτερα, ενδιαφϋρει επειδό ανιχνεϑει πιθανϋσ αςτοχύεσ οι οπούεσ αφοροϑν ςτην 
αντιμετώπιςη δυςκολιών εκ μϋρουσ των μαθητών/τριών κατϊ την διδαςκαλύα αντύςτοιχων 
ενοτότων των γνωςτικών αντικειμϋνων τα οπούα επελϋγηςαν για την υλοπούηςη του 
πρϐτζεκτ (project) ςε τρεύσ ομϊδεσ. Με ϊλλα λϐγια, εξυπηρετεύ αναφορικϊ με την 
ανακϊλυψη ςεναρύων και διαδρομών ώςτε να ξεπερνιοϑνται δυςκολύεσ κατϊ την 
διδαςκαλύα. Ακϐμη αναφϑονται τεχνικϋσ και παρεμβατικϋσ μικρϋσ τεχνικϋσ οι οπούεσ εύναι 
αναγκαύεσ ςτην καθημερινό πρϊξη ςτην τϊξη οπϐτε αμβλϑνονται παρϊγοντεσ οι οπούοι 
εμποδύζουν την εμπϋδωςη τησ διδακτϋασ ϑλησ. Η ανακϊλυψη αφορϊ την διαδικαςύα τησ 
μαθηςιακόσ πορεύασ. Η δρϊςη αυτό αποτελεύ καλό πρακτικό για περιοδικϊ ελεγχϐμενο 
«καλυμπρϊριςμα» οργανωτικών παραμϋτρων λειτουργύασ τησ μονϊδασ. 

Φαρακτηρύζεται ωσ καινοτομικό παρϋμβαςη με την ϋννοια τησ ςυνιςταμϋνησ βαςικών 
ποιοτικών μαθηςιακών παραμϋτρων και παραγϐντων διαμϐρφωςησ ςχολικόσ κουλτοϑρασ. 
Τπογραμμύζονται τα ακϐλουθα: 
- επικοινωνεύται η αποςτολό τησ μονϊδασ (Ε.Κ) 
- οργανωτικϊ προκϑπτει «ϋνταςη» για την διαχεύριςη τησ υποδοχόσ, την λεπτομερό 
εξαςφϊλιςη και αξιοπούηςη του υπϊρχοντοσ εξοπλιςμοϑ. 
- λειτουργικϊ ενδυναμώνει το ενδιαφϋρον των μελών του ςυλλϐγου διδαςκϐντων 
- βοηθϊ ςτον εντοπιςμϐ ελλεύψεων και την εξαςφϊλιςη πιθανών βελτιωτικών επιςκευών 
επϋκταςησ/αναβϊθμιςησ του εξοπλιςμοϑ 
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- απαιτεύ επιπλϋον χρϐνο οργϊνωςησ τησ διαδικαςύασ (οργϊνωςη παρουςύαςησ, βημϊτων 
υλοπούηςησ, αποτύμηςησ) 
- αφιερώνεται επιπλϋον χρϐνοσ απϐ τον ςχεδιαςμϐ, πραγματοπούηςη, επαναςχεδιαςμϐ, 
διαφοροπούηςη κατϊ την πορεύα διεξαγωγόσ τησ δρϊςησ η οπούα αφορϊ: ενόλικεσ(ρυθμϐσ 
και τρϐποσ δικϐσ τουσ), ςυνδυαςμϐ ςυμβατικόσ και εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ, 
αςϑγχρονη επικοινωνύα με τουσ διδϊςκοντεσ (για παροχό διευκρινόςεων, την καθοδόγηςη 
για την ολοκλόρωςη τησ εργαςύασ(δομό, κεύμενο και εικϐνα κ.ϊ.) 
Επιπρϐςθετα, ςημαντικϋσ παρϊμετροι τησ ςχολικόσ ζωόσ  ωφελοϑνται απϐ την υλοπούηςη 
τοϑτησ τησ δρϊςησ, επειδό: 
- ςυμπληρωματικϊ ενδυναμώνει τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτο να βελτιώςουν τισ δυνατϐτητϋσ 
τουσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ βιωματικϋσ δρϊςεισ 
- αναδϑονται οι απαραύτητεσ  δυνατϐτητεσ για «ανοιχτϐ ςχολεύο» ςτην κοινωνύα με την 
ευρϑτερη ϋννοια 
-   δϑνανται να αξιοποιόςουν γνώςη και ακαδημαώκϋσ εμπειρύεσ απϐ τα νεϐτερα 
προγρϊμματα ςπουδών των ςυμμετεχϐντων φοιτητών ςτο πρϐτζεκτ (ώςτε να 
επικαιροποιόςουν το δικϐ τουσ διδακτικϐ υλικϐ για τουσ μαθητϋσ τουσ) 
-  παρϋχονται ευκαιρύεσ τροποπούηςησ τησ οργανωςιακόσ κουλτοϑρασ ςτη μονϊδα 
-  δύνονται κύνητρα και ςε ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ τησ μονϊδασ να ενεργόςουν ανϊλογα  
-  διευκολϑνεται η θϋςη τησ ηγεςύασ για τη διαμϐρφωςη πλϋον ςϑνθετων ςτϐχων οι οπούοι 
αναφϋρονται ςτην επιμϐρφωςη των ςυναδϋλφων και ςχετύζονται τϐςο με την επιςτημονικό 
τουσ ϐςο και την επαγγελματικό τουσ ανϊπτυξη. 
    Καταληκτικϊ, η υποςτόριξη των ερευνητικών εργαςιών ςτο Ε.Κ. αποτελεύ εργαλεύο 
διερεϑνηςησ και δυνατϐτητα για ςϑγκριςη τησ καταλληλϐτητασ μιασ τεχνικόσ ςε 
διαφορετικϋσ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ. Απαντϊ ςτο ερώτημα: «Ποια κριτόρια βοηθοϑν τον 
ςυνδυαςμϐ διδακτικών τεχνικών;» και «με ποιο τρϐπο ενδιαφϋρουν-ενεργοποιοϑν 
διαφορετικϋσ ομϊδεσ ςτϐχο;» ώςτε να επιτυγχϊνονται τα αναμενϐμενα. Ακϐμη η ςυγκριτικό 
παρατόρηςη επιλογόσ θϋματοσ (ενδιαφϋρον, ευκολύα, περιϋργεια, ϋτοιμο υλικϐ ό ϊλλο) 
διευκολϑνει ευρϑτερα το εκπαιδευτικϐ ϋργο. 

Τλοπούηςη τησ δρϊςησ 

Η δρϊςη ενταγμϋνη ςτο εαρινϐ εξϊμηνο ςπουδών φοιτητών/τριών πϋμπτου ϋτουσ τησ 
Α..ΠΑΙ.ΣΕ  ειδικϐτητασ ηλεκτρολϐγων και ηλεκτρονικών διεξόχθη ςτο 1ο Εργαςτηριακϐ 
Κϋντρο Ανατολικόσ Αττικόσ ςτισ Αχαρνϋσ. Μεταξϑ  Υεβρουαρύου και  Απριλύου (19/2, 26/2, 
05/3, 19/3, 26/3, 02/4) τρϋχοντοσ ϋτουσ πραγματοποιόθηκαν ϋξι (6) δια ζώςησ 
παρουςιϊςεισ οι οπούεσ ςυμπληρώθηκαν και με αςϑγχρονεσ επικοινωνύεσ χωρύσ 
καθοριςμϋνη ημερομηνύα και ώρα με τον υπεϑθυνο. Δηλαδό η ενδιϊμεςη υποςτηρικτικό 
καθοδόγηςη ςυντόρηςε τη διϊθεςη επικοινωνύασ και ενύςχυςε τη ςυνεργαςύα ςϑμφωνα με 
βαςικϋσ αρχϋσ τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ (Holmberg, 2002). Καθοριςτικό υπόρξε  η 
παροχό επιπλϋον ςχολύων ό διευκρινιςτικών παρατηρόςεων(αςϑγχρονα) ώςτε να  
εξυπηρετοϑνται  ο ρυθμϐσ και ο χρϐνοσ καθενϐσ απϐ τουσ ενόλικεσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην 
ςυγκεκριμϋνη δρϊςη. 

Επιλϋχθηκαν τρύα θϋματα, ςε τρεισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ διαφορετικοϑ πλόθουσ 
φοιτητών/φοιτητριών η κϊθε μύα. Σο πρϐγραμμα υποςτηρύχθηκε ςτα εργαςτόρια 
ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων και ςυςτημϊτων αυτομϊτου ελϋγχου τησ μονϊδασ. Για την 
υλοπούηςη των ερευνητικών εργαςιών των ομϊδων, αξιοποιόθηκαν οι υφιςτϊμενεσ 
υποδομϋσ του εργαςτηριακοϑ κϋντρου και χρηςιμοποιόθηκαν υλικϊ εκπαύδευςησ απϐ 
υλοποιηθϋντα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα καινοτομύασ παρελθϐντων ετών, ϐπωσ 
«δαύδαλοσ» και «τεχνομϊθεια». 

Ο τρϐποσ υλοπούηςησ αφοροϑςε: τον ςχεδιαςμϐ και την οργϊνωςη, την ενημϋρωςη-
παρουςύαςη-επιλογό του θϋματοσ. Λόφθηκαν υπϐψη οι δυνατϐτητεσ. Προςδιορύςτηκε το 
παραδοτϋο, ςυμφωνόθηκαν  οι ημερομηνύεσ προγραμματιςμοϑ και ςυζητόθηκαν τα ςτϊδια 
εργαςύασ, η πορεύα εργαςύασ, ο κατϊλογοσ των απαραύτητων υλικών και του εξοπλιςμοϑ. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              517 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Ακολοϑθηςαν οι μϋθοδοι, οι τεχνικϋσ και τα  «βόμα-βόμα» αναμενϐμενα. Ακϐμη 
επιςημϊνθηκαν αξιϐλογεσ παρατηρόςεισ.  

Προγραμματιςμϐσ και παραδοτϋα 
Φρϐνοσ που προγραμματύςτηκε : 3 μόνεσ (Υεβρουϊριοσ – Απρύλιοσ) 
Φρϐνοσ που πραγματικϊ απαιτόθηκε (φοιτητών και διδαςκϐντων) : 4 μόνεσ (Υεβρουϊριοσ – 
Μϊιοσ). 
Η μύα ομϊδα (θϋμα β) ολοκλόρωςε ςτον προβλεπϐμενο χρϐνο των τριών (3) μηνών. Οι ϊλλεσ 
δϑο χρειϊςτηκαν τϋςςερισ (4) μόνεσ. 
Παραδοτϋα απϐ κϊθε ομϊδα (για το θϋμα που εύχε αναλϊβει) όταν : αρχεύο word περύπου 30 
ςελύδων με τη ςυνολικό εργαςύα, αρχεύο power point περύπου 25-30 διαφανειών, περύληψη 
περύπου 3 ςελύδων ςτα αγγλικϊ. 

Γενικϊ ςτοιχεύα για τη μϋθοδο τησ ερευνητικόσ εργαςύασ (project) και το ςϑςτημα 
ΠΑΔ τησ ΑΠΑΙΣΕ 

H μϋθοδοσ project επιτρϋπει ςτουσ εκπαιδευϐμενουσ να αποκτόςουν γνώςεισ και 
δεξιϐτητεσ με  ϋνα  ανεξϊρτητο  και  πρακτικϐ  τρϐπο,  καθώσ  αναπτϑςςουν  τισ  κοινωνικϋσ  
τουσ δεξιϐτητεσ ςτον ύδιο χρϐνο. ϑμφωνα με αυτϐ τον οριςμϐ, η μϋθοδοσ project εύναι μια 
εκπαιδευτικό ςτρατηγικό που βαςύζεται ςτα εξόσ: 
 ςτην πραγματοπούηςη μιασ ςϑνθετησ εργαςύασ ό ςτην προςϋγγιςη ενϐσ πραγματικοϑ 

προβλόματοσ που εμπλϋκει διαφορετικϋσ περιοχϋσ (διαθεματικό προςϋγγιςη), 
 ςτην ενεργϐ, εποικοδομηςτικό (βαςιςμϋνη ςτη θεωρύα του κοινωνικοϑ 

εποικοδομιςμοϑ) και ανεξϊρτητη ςυμμετοχό των μαθητών ςτη ςχεδύαςη, υλοπούηςη 
και αξιολϐγηςη ενϐσ project, 

 ςτην αυτο-οργϊνωςη και ςτον κριτικϐ ςτοχαςμϐ των ςυμμετεχϐντων, 
 ςτα κύνητρα που δύνονται μϋςω εργαςιών με νϐημα οι οπούεσ βαςύζονται ςτην εμπειρύα 

και τα ενδιαφϋροντα των εκπαιδευομϋνων. 
 ςτουσ τϑπουσ εργαςιών που να βαςύζονται ςτη ςυνεργαςύα και ςτη διαπραγμϊτευςη, 
 ςτον προγραμματιςμϐ  τησ  χρονικόσ  διϊρκειασ  του  ϋργου  και ςε κϊποιεσ  πηγϋσ 

(εξοπλιςμϐσ, υλικϊ, προϒπολογιςμϐσ), 
 ςτα πραγματικϊ αποτελϋςματα που επιτυγχϊνουν οι εκπαιδευϐμενοι ςτο τϋλοσ του 

προγρϊμματοσ. 
Η πορεύα ςχεδιαςμοϑ και ολοκλόρωςησ ενϐσ project διαμορφώνεται τελικϊ ςε τϋςςερα 

ςτϊδια: (Stoller 2002:117, ουλιώτη κ.α. 2004:45-6,  Μπρύνια 2005:211-15, Ελευθεριϊδησ 
2002:281-82). 
1. To πρώτο ςτϊδιο εύναι αυτϐ του προβληματιςμοϑ ό ςχεδιαςμοϑ (planning)   
2. το δεϑτερο ςτϊδιο,  αυτϐ τησ εκτϋλεςησ (Preparation)  ό τησ διεξαγωγόσ των 
δραςτηριοτότων,  
3. Σο τρύτο ςτϊδιο εύναι αυτϐ τησ παρουςύαςησ (presentation) τησ εργαςύασ  
4. Σο τϋταρτο ςτϊδιο εύναι αυτϐ τησ αξιολϐγηςησ (assessment).  

Σο «ϑςτημα Πρακτικόσ Ωςκηςησ Διδαςκαλύασ» (ΠΑΔ) τησ ΑΠΑΙΣΕ αποτελεύ επύ ςειρϊ 
ετών μια πρωτοπορύα ςτην ελληνικό εκπαιδευτικό κοινϐτητα, καθώσ ςυνιςτϊ ϋνα 
ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα παιδαγωγικόσ κατϊρτιςησ.  Αποβλϋπει ςτην ενςωμϊτωςη τησ 
θεωρύασ ςτην πρϊξη, καταδεικνϑοντασ ϐτι η διδαςκαλύα εύναι ενιαύα, ανοιχτό, μη 
τυποποιημϋνη διαδικαςύα, η οπούα ϐμωσ ϋχει ανϊγκη απϐ προγραμματιςμϐ, ςχεδιαςμϐ και 
προετοιμαςύα, αρχικϊ ςε αςφαλϋσ και ελεγχϐμενο περιβϊλλον (Εργαςτόρια ΠΑΔ), και ςτη 
ςυνϋχεια ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ (χολικϋσ Μονϊδεσ). 

Σο ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο πρακτικόσ ϊςκηςησ διδαςκαλύασ (ΠΑΔ) τησ ΑΠΑΙΣΕ 
αποςκοπεύ να εφοδιϊςει τουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ με γνώςεισ και δεξιϐτητεσ απαραύτητεσ 
για τη δϐμηςη μαθηςιακοϑ περιβϊλλοντοσ, ςτο πλαύςιο του οπούου παρϊγεται αυθεντικό 
μϊθηςη. Οι μελλοντικού εκπαιδευτικού ςτοχϊζονται κριτικϊ, ςχεδιϊζουν και παρουςιϊζουν 
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διδακτικϋσ παρεμβϊςεισ, πειραματύζονται, υιοθετοϑν ενεργητικϋσ μεθϐδουσ μϊθηςησ μϋςα 
απϐ τισ οπούεσ μποροϑν να διαμορφωθοϑν ςϑγχρονα μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα.  

τη ςυνϋχεια καταγρϊφονται λεπτομϋρειεσ, περιγραφό λειτουργύασ και χαρακτηριςτικϊ 
ςτοιχεύα του πρϐτζεκτ ανϊ θεματικϐ ϊξονα (επιμϋρουσ τύτλοσ). 

α. Ηλιακϐσ ςταθμϐσ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 
Για το ϋργο αυτϐ χρηςιμοποιόθηκαν οι υποδομϋσ, τα υλικϊ και η τεχνογνωςύα του 

προγρϊμματοσ «τεχνομϊθεια». Αυτϐ με  τύτλο «φωτοβολταώκϐσ ςταθμϐσ παραγωγόσ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ» εύχε υλοποιηθεύ ςτο ςχολεύο μασ το 2007. κοπϐσ όταν η παραγωγό 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και η προςφορϊ τησ ςτο δύκτυο τησ Δ.Ε.Η. 
Σα 6 φωτοβολταώκϊ πϊνελ 75 W ϋκαςτο, οι βϊςεισ ςτόριξησ, ο inverter 500 W, ο πύνακασ 
ελϋγχου με τισ αςφαλιςτικϋσ διατϊξεισ ςτο AC και ςτο DC, αποτϋλεςαν τα υλικϊ τα οπούα 
υπολϐγιςαν οι φοιτητϋσ για να απαντόςουν ςτισ απαιτόςεισ  του προγρϊμματοσ . 
Ουςιαςτικϊ οι απαιτόςεισ τϋθηκαν κατϊ τϋτοιο τρϐπο ώςτε η απϊντηςη των φοιτητών να 
οδηγεύ ςτην χρόςη του υπϊρχοντοσ εξοπλιςμοϑ και υλικών. Με αυτϐ τον τρϐπο οι φοιτητϋσ 
γύνονται κοινωνού τισ προςπϊθειασ και  εμπειρύασ  του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ του 
ςχολεύου. 
ήλα τα παραπϊνω πραγματοποιόθηκαν απϐ ομϊδα 39 φοιτητών και οι εργαςύεσ 
υπολογιςμού καταςκευϋσ και μετρόςεισ ϋγιναν ςτο ΕΚ και  ςτο εργαςτόριο Ε.Η.Ε και ςτην 
ταρϊτςα του κτιρύου ϐπου πραγματοποιόθηκε η εγκατϊςταςη. 

β. Διαχείριςθ θλεκτρικισ παροχισ δικτφου φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων και ανεμογεννιτριασ  

Φρηςιμοποιοϑμε 2 φωτοβολταώκϊ ςτοιχεύα 20w το καθϋνα και μια ανεμογεννότρια 50w 
για να φορτύςουμε ϋναν ςυςςωρευτό  230 ah .  Σα  Υ/Β  ςτοιχεύα  ςυνδϋονται  μεταξϑ τουσ 
παρϊλληλα και ςτην εύςοδο του φορτιςτό , ενώ τα ϊκρα τησ ανεμογεννότριασ ςτουσ πϐλουσ 
του ςυςςωρευτό  και αυτού με τη ςειρϊ τουσ ςτον φορτιςτό . Ο φορτιςτόσ ϋχει ϊλλη μια 
θϋςη ϐπου εκεύ ςυνδϋεται το φορτύο. Εκεύ εμφανύζεται τϊςη 12 V ϐταν η τϊςη του 
ςυςςωρευτό εύναι τουλϊχιςτον 12 V . ήταν εύναι ϋςτω και λύγο μικρϐτερη π.χ. 11.8V η τϊςη 
που παρϋχεται ςτο φορτύο εύναι πολϑ μικρϐτερη π.χ 4-5V ϋτςι ώςτε να αποφεϑγεται η βαθιϊ 
εκφϐρτιςη τησ μπαταρύασ. 
Ο φορτιςτόσ μασ παρϋχει τισ παρακϊτω πληροφορύεσ ςτην ψηφιακό του οθϐνη:  

1. Σϊςη ςυςςωρευτό 
2. Ρεϑμα φϐρτιςησ 
3. Ρεϑμα φορτύου 
4. Προβλόματα κυκλώματοσ φϐρτιςησ 

Σα 12 VDC που παρϋχει ο φορτιςτόσ οδηγοϑνται ςε μετατροπϋα 375w , γύνονται 230AC 
και ελϋγχονται απϐ επιτηρητό τϊςησ ο οπούοσ αναφϋρει ςτον ελεγκτό (plc). Αν η τϊςη εύναι 
ικανοποιητικό ο ελεγκτόσ ενεργοποιεύ τον αντύςτοιχο ηλεκτρονϐμο και τροφοδοτεύται το 
φορτύο. Αλλιώσ θα ενεργοποιηθεύ ϊλλοσ  ηλεκτρονϐμοσ και το φορτύο θα τροφοδοτηθεύ  απϐ 
το δύκτυο ό απϐ γεννότρια. 

Η διαδικαςύα επιλογόσ τησ πηγόσ τροφοδοςύασ μπορεύ να ςταματόςει και να ξεκινόςει με 
εντολό δικό μασ. 

ήλα αυτϊ φαύνονται ςτην οθϐνη του Η/Τ που εποπτεϑει τισ ενϋργειεσ του ελεγκτό ςε 
πραγματικϐ χρϐνο δύνοντϊσ μασ την δυνατϐτητα να ϋχουμε εικϐνα και να ενεργοϑμε απϐ 
απϐςταςη με χρόςη του διαδικτϑου.  
ήλα τα παραπϊνω πραγματοποιόθηκαν απϐ ομϊδα 18 φοιτητών και οι εργαςύεσ 
υπολογιςμού καταςκευϋσ και μετρόςεισ ϋγιναν ςτο ΕΚ και ςτο εργαςτόριο .Α.Ε και ςε αυτό 
την περύπτωςη οι απαιτόςεισ τϋθηκαν κατϊ τϋτοιο τρϐπο ώςτε η απϊντηςη των φοιτητών 
να οδηγεύ ςτην χρόςη του υπϊρχοντοσ εξοπλιςμοϑ και υλικών που υπόρχαν ςτο Ε.Κ. απϐ 
προγενϋςτερη υλοπούηςησ ςχετικοϑ προγρϊμματοσ καινοτομύασ «δαύδαλοσ» (2005, 2006). 

γ. Ϊλεγχοσ μετεωρολογικών ςυνθηκών απϐ απϐςταςη 
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Με τη διϊταξη αυτό μποροϑμε να ϋχουμε δεδομϋνα για την θερμοκραςύα περιβϊλλοντοσ  
την ατμοςφαιρικό πύεςη, την υγραςύα, την ηλιοφϊνεια, την ταχϑτητα αϋρα και την 
θερμοκραςύα υγρών. Αυτϐ γύνεται με την χρηςιμοπούηςη αιςθητόρων, προγραμματιζϐμενου 
λογικοϑ ελεγκτό  (PLC)  και  ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό.  

υγκεκριμϋνα οι αιςθητόρεσ θερμοκραςύασ περιβϊλλοντοσ, θερμοκραςύασ υγρών, 
ατμοςφαιρικόσ πύεςησ, υγραςύασ,  ηλιοφϊνειασ και ταχϑτητασ αϋρα τροφοδοτοϑνται με 24 
VDC και αποδύδουν ςτισ αναλογικϋσ ειςϐδουσ του ελεγκτό 0 – 10 Volt. Με τη χρόςη του 
λογιςμικοϑ του ελεγκτό μετατρϋπουμε την διακϑμανςη τησ τϊςησ αυτόσ ςε ψηφιακϋσ τιμϋσ  
0–1024 και αυτϋσ  με κατϊλληλο προγραμματιςμϐ μεταφρϊζονται ςτο μετροϑμενο μϋγεθοσ, 
π.χ.  ºC  ό  km/h.  
Σα δεδομϋνα αυτϊ φαύνονται ςτην οθϐνη ενϐσ υπολογιςτό που ςυνδϋεται ενςϑρματα με την 
διϊταξη αυτό και κατϐπιν μϋςω διαδικτϑου γνωςτϊ οπουδόποτε . 

Μποροϑμε επύςησ επεμβαύνοντασ ςτον προγραμματιςμϐ του ελεγκτό να ςυγκρύνουμε, ό 
να οριοθετοϑμε τισ τιμϋσ αυτϋσ και να δύνουμε εντολϋσ για ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ 
αυτοματιςμών  
Για παρϊδειγμα μποροϑμε να ελϋγχουμε τισ ςυνθόκεσ ενϐσ θερμοκηπύου και αν ϋχουμε 
θερμοκραςύα εκτϐσ επιθυμητοϑ ορύου να δύνεται αυτϐματα εντολό απϐ ϋξοδο του ελεγκτό 
για ϋναρξη θϋρμανςησ ό ϊνοιγμα θυρών για ψϑξη. Σο ύδιο και για τα ϊλλα δεδομϋνα. Ακϐμη 
μποροϑμε ϐχι μϐνο να παρακολουθοϑμε την διαδικαςύα ςε πραγματικϐ χρϐνο αλλϊ και να 
την ελϋγχουμε, πϊλι ςε πραγματικϐ χρϐνο. 

ήλα τα παραπϊνω πραγματοποιόθηκαν απϐ ομϊδα 27 φοιτητών και οι εργαςύεσ 
υπολογιςμού καταςκευϋσ και μετρόςεισ ϋγιναν ςτο Ε.Κ και ςτο εργαςτόριο .Α.Ε. Και ςε 
αυτό την περύπτωςη, οι απαιτόςεισ τϋθηκαν κατϊ τϋτοιο τρϐπο ώςτε η απϊντηςη των 
φοιτητών να οδηγεύ ςτην χρόςη του υπϊρχοντοσ εξοπλιςμοϑ και υλικών εκπαύδευςησ τα 
οπούα υπόρχαν ςτο Ε.Κ. απϐ προγενϋςτερη υλοπούηςη ςχετικοϑ προγρϊμματοσ καινοτομύασ 
«δαύδαλοσ» 

Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ 

Για τισ ανϊγκεσ τησ ϋρευνασ χρηςιμοποιόθηκε ποςοτικό διερεϑνηςη με εργαλεύο 
ςυλλογόσ ερωτηματολϐγιο. Η επιλογό ϋγινε ώςτε η ϋρευνα να ϋχει αξύα δηλαδό με ϊλλα 
λϐγια και ςϑμφωνα με τον Massey (1999, ϐπ. αναφ. ςτο Faulkner και ςυν, ς. 29), αυτϐ 
ςυμβαύνει «[…] μϐνο αν ςου επιτρϋπει(η ϋρευνα) να μϊθεισ κϊτι που δεν γνώριζεσ 
προηγουμϋνωσ και καθώσ ακϐμη καθόκον του ερευνητό εύναι να εξαςφαλύζει ϐτι τα 
δεδομϋνα του εύναι ακριβό και αξιϐπιςτα». 

Δϐθηκαν τα ερωτηματολϐγια ςτο χώρο διεξαγωγόσ τησ  δρϊςησ. υμπληρώθηκαν 57 
ερωτηματολϐγια. Σο δεύγμα εύναι αντιπροςωπευτικϐ. Σα ποςοτικϊ δεδομϋνα και τα 
ποιοτικϊ ςχϐλια των ςυμμετεχϐντων προςφϋρουν ςτοιχεύα τα οπούα αφοροϑν αυτϐ που 
πραγματικϊ ςυμβαύνει.  

Φαρακτηριςτικϊ του δεύγματοσ 

      
            Διϊγραμμα 1α: υμμετοχό κατϊ φϑλο              Διϊγραμμα 1β: χολεύο αποφούτηςησ 

Σςμμεηοσή καηά θύλο

άνδπερ

74%

γςναίκερ

26%

Σσολείο αποθοίηηζηρ

ΓΕΛ

82%

ΕΠΑΛ

18%
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Σα ¾ του δεύγματοσ όταν ϊνδρεσ. Ϊνασ ςτουσ πϋντε ερωτώμενουσ αποφούτηςαν απϐ 
επαγγελματικϐ λϑκειο.(διϊγραμμα 1α και 1β).   Ποςοςτϊ πιςτοπούηςησ ςτη χρόςη 
υπολογιςτών φαύνονται ςτο παρακϊτω διϊγραμμα (2α). 

  
        Διϊγραμμα 2α: Πιςτοπούηςη Η/Τ               Διϊγραμμα 2β: Πιςτοπούηςη Η/Τ ανϊ φϑλο               
Πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο ϐλοι. Δεν απϊντηςε μια γυναύκα. (βλ. διϊγραμμα 2β). 

Ανϊλυςη και ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων 

Οι απαντόςεισ των ςυμμετεχϐντων καλϑπτουν μια πληθώρα λϐγων οι οπούοι 
αναφϋρονται ςτη διαδικαςύα οργϊνωςησ τησ διδαςκαλύασ και τησ αποτύμηςησ 
αποτελεςμϊτων ςχετιζομϋνων με τουσ αρχικοϑσ ςτϐχουσ. 

Σο ευρϑ φϊςμα απαντόςεων  αποκαλϑπτει μια ςειρϊ διδακτικών χαρακτηριςτικών και 
μια αναγκαύα ταξινομύα μαθηςιακών ποιοτικών δεικτών αξιοπούηςησ τησ μεθϐδου 
ερευνητικόσ εργαςύασ (project). εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

Αξιολϐγηςη οργϊνωςησ–λειτουργικϐτητασ–αποτελεςματικϐτητασ τησ δρϊςησ 
Η ςυνεργαςύα με τουσ υπευθϑνουσ υλοπούηςησ ςτο εργαςτηριακϐ κϋντρο υπόρξε ςε 
ποςοςτϐ 84¿ εξαιρετικό. 

 
Διϊγραμμα 3: Δεύχνει το ποςοςτϐ ικανοπούηςησ για τουσ υπεϑθυνουσ υλοπούηςησ 

Οκτώ ςτουσ δϋκα ςυμμετϋχοντεσ ϋμειναν ενθουςιαςμϋνοι και φοιτητόσ χαρακτηριςτικϊ 
αναφϋρει: «πολϑ καλό επικοινωνύα και λϑςη αποριών». 
Η ςυνεργαςύα με τουσ διδϊςκοντεσ αποτυπώνεται ςτο Διϊγραμμα 4. 

πιζηοποίηζη Η/Υ

άνδπερ

68%

γςναίκερ

32%

ν
α
ι:4

8
%

 

ό
σ
ι: 

5
2
%

ν
α
ι: 

5
0
%

ό
σ
ι:5

0
%

άνδπερ γςναίκερ

Η ζςνεπγαζία με ηοςρ ςπεςθύνοςρ ςλοποίηζηρ ήηαν:

άριζηη

39%

πολύ καλή

45%

καλή

3%

κακή

13%
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Διϊγραμμα 4: Ικανοπούηςη απϐ την ςυνεργαςύα με τουσ διδϊςκοντεσ 
Ο διατιθϋμενοσ εκπαιδευτικϐσ εξοπλιςμϐσ (εκπαιδευτικϊ μϋςα) ανταποκρύνονταν ςτισ 
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ για οκτώ ςτουσ δϋκα ερωτώμενουσ πολϑ θετικϊ(ϊριςτα και πολϑ 
καλϊ).  

           
Διϊγραμμα 5(α-β): Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ-εξοπλιςμϐσ και εκπαιδευτικϊ μϋςα 
Για το (5α):Επιλϋγοντασ «πολϑ καλό», φοιτητόσ(ομϊδα 2) αναφϋρει: «Φρόςη power 
point».Υοιτότρια (ομϊδα 3) ςυμπληρώνει «θα μποροϑςε να όταν καλϑτερη, όταν ελλειπό» 
αιτιολογώντασ την επιλογό «μϋτρια». 

Για το (5β): την επιλογό «πολϑ καλό», φοιτητόσ(ομϊδα 2) επιςημαύνει: «Ύπαρξη 
απαραύτητων εξαρτημϊτων». 
την ερώτηςη: «Εύςτε ικανοποιημϋνοι απϐ τον διατιθϋμενο χρϐνο για την ανϊπτυξη του 
θϋματοσ;», απϊντηςαν εννϋα ςτουσ δϋκα «πϊρα πολϑ» και «πολϑ». 

 
       Διϊγραμμα 6: Διϊρκεια υλοπούηςησ      Διϊγραμμα 7: Διαδοχικϐτητα ςταδύων 
υλοπούηςησ 

Σο 85¿ των ςυμμετεχϐντων ϋμεινε ικανοποιημϋνο απϐ την ορθϐτητα διαδοχικϐτητασ των 
ςταδύων υλοπούηςησ του ϋργου. Απαντοϑν «πολϑ» (το 59¿) και εύναι ςε ποςοςτϐ 
υπερδιπλϊςιο αυτών που απαντοϑν «πϊρα πολϑ» (δηλ. 26¿). 

Πιςτεϑουν ϐτι η διϊρκεια τησ δρϊςησ ςτο Εργαςτηριακϐ Κϋντρο εύναι «πολϑ μεγϊλη» 
ςχεδϐν ϋνασ ςτουσ τρεύσ ςυμμετϋχοντεσ (ποςοςτϐ 27¿) και «Αρκετό» δηλώνουν το 38¿. Με 
βεβαιϐτητα, ϋνασ ςτουσ τρεύσ ϋχει την ϊποψη ϐτι η διϊρκεια ςτο Ε.Κ.) εύναι κανονικό 
(ποςοςτϐ 35¿). Δεν απϊντηςαν δϑο. 

άπιζηη

45%
πολύ καλή

55%

Ο διαηιθέμενορ εκπαιδεςηικόρ εξοπλιζμόρ 

(εκπαιδεςηικά μέζα) ανηαποκπίνονηαν 

ζηιρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ;

άριζηη

24%

πολύ 

καλή

70%

μέηρια

3%
καλή

3%

Ο διαηιθέμενορ επγαζηηπιακόρ εξοπλιζμόρ 

(όπγανα-ζςζκεςέρ-επγαλεία) 

ανηαποκπίνονηαν ζηιρ εκπαιδεςηικέρ 

ανάγκερ;

άπιζηη

13%

πολύ καλή

87%

Είζηε ικανοποιημένοι από ηον διαηιθέμενο 

σπόνο για ηην ανάπηςξη ηος θέμαηορ;

πάπα 

πολύ                                       

46%

πολύ

46%

απκεηά

3%

μέηπια

5%

Είζηε ικανοποιημένοι από ηην οπθόηηηα 

διαδοσικόηηηαρ ηων ζηαδίων 

ςλοποίηζηρ ηος έπγος;

απκεηά

10%

μέηπια

5%

πολύ

59%

πάπα 

πολύ        

26%

 Επιλϋγοντασ «ϊριςτη», φοιτητόσ 
(ομϊδα 1) αναφϋρει: «Ωριςτη 
ςυνεννϐηςη, αντιμετώπιςη». 
 
 Υοιτητόσ (ομϊδα 2), επιλϋγει 
«πολϑ καλό» και αιτιολογεύ αυτό 
ςυμπληρώνοντασ «ςυνεργϊςιμοι».  
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Διϊγραμμα 8:  Φρονικό διϊρκεια υλοπούηςησ τησ δρϊςησ ςτο Ε.Κ. 

Η ςυγκεκριμϋνη θεματικό δρϊςη και το αντικεύμενο θεωροϑν ϐτι εναρμονύζεται με τισ 
πραγματικϋσ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων ςε ποςοςτϐ 62¿ και με αυτϋσ τησ κοινωνύασ το 
38¿. Δεν απϊντηςε ϋνασ. Δϑο αναφορϋσ παρατηροϑν «και με τα δϑο». 

 
    Διϊγραμμα 9α: Εναρμϐνιςη θϋματοσ με ανϊγκεσ        Διϊγραμμα 9β: Επιλογό κλύμακασ 

Η ςυγκεκριμϋνη θεματικό δρϊςη που υλοπούηςαν  ικανοπούηςε ςε βαθμϐ «απϐλυτα 
ικανοποιητικϐ» τισ προςδοκύεσ  22¿ των ερωτώμενων. Ποςοςτϐ 64¿ ικανοποιόθηκε 
«πολϑ» και το 14¿ δόλωςε «ικανοποιητικϊ». Δεν απϊντηςε ϋνασ. 

 
Διϊγραμμα 10: Βαθμϐσ ικανοπούηςησ προςδοκιών απϐ την ςυμμετοχό ςτη δρϊςη 

Φαρακτηριςτικϊ φοιτότρια (ομϊδα 1) αιτιολογώντασ την επιλογό «ικανοποιητικϊ»,  
ςημειώνει: «Μου φϊνηκε πολϑ-επεξεργαςμϋνο το θϋμα». 
Σο παραπϊνω ερμηνεϑεται απϐ την ετοιμϐτητα των διδαςκϐντων και το ϋκδηλο ενδιαφϋρον  
τησ υλοποιοϑμενησ δρϊςησ. Και τοϑτο επειδό η διδαςκϐμενοι ενεργοποιοϑνταν ατομικϊ και 
λειτοϑργηςαν ομαδικϊ. Με ϊλλα λϐγια, ο ςαφόσ προςανατολιςμϐσ, η ακριβόσ αναφορϊ ςτα 
προςδοκώμενα και το θετικϐ κλύμα τησ διαδικαςύασ παρώθηςαν τουσ ςυμμετϋχοντεσ και 
ενόργηςαν αποτελεςματικϊ. 

Τλοπούηςη  και  διαπιςτώςεισ 
Η επαφό των διδαςκϐμενων με το περιβϊλλον του εργαςτηριακοϑ κϋντρου ωσ 

εργαςιακϐ περιβϊλλον τησ επαγγελματικόσ τουσ πορεύασ, η ςυμμετοχό τουσ ςτο πρϐγραμμα 
και η επαφό τουσ με τισ πραγματικϐτητεσ (φυςικϐσ χώροσ ςχολικόσ αύθουςασ, εξοπλιςμϐσ, 
υλικϊ εκπαύδευςησ, εκπαύδευςησ και η διαδικαςύα) οδηγεύ ςτη ερώτηςη: «Σι αποκομύςατε με 

Πιζηεύεηε όηι η διάπκεια ηηρ δπάζηρ ζηο Ε.Κ. είναι;

πολύ μεγάλη

27%

απκεηή

38%
κανονική

35%

με ποιοηικό σαπακηηπιζμό

μέηπια

9%

απκεηά

29%

πάπα 

πολύ         

9%

πολύ

53%

Η ζςγκεκπιμένη θεμαηική δπάζη πος ςλοποιείηαι ζε ποιο βαθμό 

ικανοποίηζε ηιρ πποζδοκίερ ζαρ;

Πολύ   

64%

Απόλςηα   

22%Ικανοποιηηικά

14%

 

ηηρ κοινωνίαρ 
38% 

ηων  
επισειπήζεων 

62% 
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αυτό ςασ τη ςυμμετοχό ςτο project;». Ενδιαφϋρουν οι απαντόςεισ οι οπούεσ ακολουθοϑν και 
ςυνοδεϑουν τα παρακϊτω διαγρϊμματα (11-14). 

  
Διϊγραμμα 11:Εξοικεύωςη με περιβϊλλον        Διϊγραμμα 12: Υιλικϐτητα με εξοπλιςμϐ 

Σο 44¿ απαντϊ θετικϊ, ϐτι αποκϐμιςε «εξοικεύωςη με το μελλοντικϐ περιβϊλλον εργαςύασ 
του». Σο 24¿ δεν εύχε γνώμη ενώ περύπου ϋνασ ςτουσ τρεύσ απαντϊ αρνητικϊ. Δεν 
απαντόθηκε απϐ ϋνα ςυμμετϋχοντα. Οι παραπϊνω απαντόςεισ δικαιολογοϑνται απϐ την 
αβεβαιϐτητα τησ αγορϊσ εργαςύασ, τισ διαφοροποιόςεισ και αλλαγϋσ που διαμορφώνονται. 
Σα ύδια ποςοςτϊ δύνονται αναφορικϊ με την φιλικϐτητα που υπόρξε απϐ την χρόςη και την 
αξιοπούηςη του υπϊρχοντοσ εξοπλιςμοϑ κατϊ την διεξαγωγό των θεμϊτων που ανϋλαβαν οι 
ομϊδεσ για την ολοκλόρωςη τησ ερευνητικόσ τουσ εργαςύασ (διϊγραμμα 12). 

Περιςςϐτεροι απϐ τϋςςερισ ςτουσ δϋκα απαντοϑν θετικϊ ςτην «απϐκτηςη εμπειρύασ ςτη 
χρόςη υλικοϑ, ςυςκευών, οργϊνων κ εργαλεύων», με ςχεδϐν το 1/3 των ερωτώμενων να 
δηλώνει ϐτι «δεν ϋχω γνώμη».   

Ερωτώμενοι για χαρακτηριςτικϊ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ τα οπούα ςχετύζονται με τα 
αναλυτικϊ προγρϊμματα ςπουδών και αναμενϐμενα απϐ την εφαρμογό αυτών απαντοϑν 
ϐπωσ ςτο διϊγραμμα (13). Σο 45¿ θεωρεύ ϐτι αποκϐμιςε θετικϊ ςτοιχεύα απϐ την 
ςυμμετοχό του αναφορικϊ με την «αποςαφόνιςη ςτϐχων ςυγκεκριμϋνων διδακτικών 
ενοτότων» των γνωςτικών αντικειμϋνων ςτα οπούα εντϊςςονται οι θεματικϋσ ερευνητικϋσ 
εργαςύεσ τουσ. Δεν ϋχει γνώμη το 26¿. Δεν απϊντηςε ϋνασ ερωτώμενοσ. 

 
Διϊγραμμα 13: Οφϋλη για χειριςμοϑσ διδαςκαλύασ,  και ςτϐχουσ ενοτότων 

Απαντοϑν θετικϊ ςε ποςοςτϐ 62¿ ϐτι με την ςυμμετοχό τουσ  «διαςαφόνιςαν 
χειριςμοϑσ διδαςκαλύασ ςτην εξϊςκηςη ςε δεξιϐτητεσ των μελλοντικών μαθητών τουσ».Δεν 
εύχαν γνώμη το 16¿. Δεν απϊντηςαν δϑο. Αρνητικό ϊποψη εύχε το 22¿. 

εξοικείωζη με ηο μελλονηικό 

πεπιβάλλον επγαζίαρ ζαρ

θεηικά

44%

δεν έχω 

γνώμη

24%

αρνηηικά

32%

θιλικόηηηα (με ηην αξιοποίηζη) με ηον 

ςπάπσονηα  επγαζηηπιακό εξοπλιζμό

ΔεΓ

24%

θεηικά

44%

αρνηηικά

32%

θεηικά:45% ΔεΓ:26% αρνηηικά:29%

θεηικά: 62% ΔεΓ: 16% αρνηηικά: 22%

αποζαθήνιζη ζηόσων

ζςγκεκπιμένων

διδακηικών ενοηήηων

διαζαθήνιζη σειπιζμών

διδαζκαλίαρ ζηην

εξάζκηζη ζε δεξιόηηηερ

ηων μελλονηικών

μαθηηών ζαρ 
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Φαρακτηριςτικό(ςτην ανοικτό ερώτηςη/επιλογό: Ωλλο) εύναι η αναφορϊ:«Καλϐ κλύμα». 
το ερώτημα: «Πϐςο ικανοποιημϋνοσ/νη εύςτε απϐ αυτό τη ςυμμετοχό ςασ;» δεν 

απϊντηςε ϋνασ. Περιςςϐτεροι απϐ τουσ μιςοϑσ θεωροϑν ϐτι πόραν εμπειρύεσ. Περύπου το ½ 
απαντϊ θετικϊ ςτην απϐκτηςη δεξιοτότων και ςχεδϐν οι μιςού απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
πιςτεϑουν ϋχουν θετικό ϊποψη  («ςυμφωνώ» και «ςυμφωνώ απϐλυτα») ϐτι απϋκτηςαν 
γνώςεισ. 

Σο όμιςυ του δεύγματοσ απαντϊ Θετικϊ και ο βαθμϐσ  ικανοπούηςόσ τουσ «για εφϐδια 
εκπαιδευτικόσ πρακτικόσ ςχετικϊ με την αυριανό ςασ εύςοδο ςτο επϊγγελμα» εύναι 46¿. Οι 
αρνητικϋσ απαντόςεισ δικαιολογοϑνται απϐ τον αςαφό επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ και 
τοϑτο ενιςχϑει το ποςοςτϐ (22¿) αυτών οι οπούοι δηλώνουν «δεν ϋχω γνώμη». Δεν ϋχουν 
γνώμη περύπου ϋνασ ςτουσ πϋντε. Οι απαντόςεισ «ςυμφωνώ» και «διαφωνώ» καταγρϊφουν 
το ύδιο ποςοςτϐ (32¿).Δεν απαντόθηκε απϐ ϋνα ςυμμετϋχοντα. 

Αναφορικϊ με την ςυμβολό τησ δρϊςησ «ςτην προςωπικό τουσ ανϊπτυξη» περιςςϐτεροι 
απϐ τουσ μιςοϑσ (ποςοςτϐ 53¿) απαντοϑν καταφατικϊ («ςυμφωνώ» και «ςυμφωνώ 
απϐλυτα»). Σο 25¿ (ϋνασ ςτουσ τϋςςερισ) διατυπώνει αρνητικό ϊποψη. Δεν ϋχουν γνώμη 
περύπου ϋνασ ςτουσ πϋντε. Διαφαύνεται (και μπορεύ να δικαιολογηθεύ απϐ την ιδιϐτητϊ τουσ 
ωσ ενεργού φοιτητϋσ, με την ϋννοια ϐτι μελετοϑν-κϊνουν πρακτικό και επιθυμοϑν να 
ολοκληρώςουν τισ ςπουδϋσ τουσ) μια αδϑναμη ςχϋςη με τισ διαδικαςύεσ τησ δια βύου 
μϊθηςησ και τισ απαιτόςεισ μιασ διαρκοϑσ αναζότηςησ ευκαιριών επαγγελματικόσ 
ανϊπτυξησ.  

Σο θϋμα ςυνδϋεται με την καθημερινό ζωό μϐνο για τον ϋνα ςτουσ δϋκα και με   
πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ για δϑο ςτουσ δϋκα. Τψηλϐ ποςοςτϐ εμφανύζουν και 
ςτισ δϑο περιπτώςεισ οι απαντόςεισ «δεν ϋχω γνώμη». 

Οι  απϐψεισ τουσ για τον βαθμϐ ςϑνδεςησ του αντικειμϋνου του θϋματοσ τησ ερευνητικόσ 
τουσ εργαςύασ  με τισ ανϊγκεσ των μαθητών και τα ενδιαφϋροντα των μαθητών 
αποτυπώνονται ςτο διϊγραμμα που ακολουθεύ.  

Πιςτεϑουν ϐτι το θϋμα ςυνδϋεται με τισ δικϋσ τουσ προςδοκύεσ  ςε ποςοςτϐ 42¿. 
Διαφωνεύ περύπου ϋνασ ςτουσ τρεύσ και απαντοϑν αρνητικϊ το 35¿. Δεν ϋχει γνώμη το 23¿. 
Δεν απϊντηςε ϋνασ.  

Σο ςυγκεκριμϋνο ϋργο μπορεύ να ενταχθεύ ςτο ςυνολικϐτερο (μελλοντικϐ)  διδακτικϐ 
τουσ ϋργο  ςϑμφωνα με την ακϐλουθη ιερϊρχηςη (προτεραιϐτητα: απϐ 1 ϋωσ 3) 

Για τουσ ερωτώμενουσ, «τo θϋμα καλϑπτει/διαμορφώνει» γνώςεισ, δεξιϐτητεσ, ςτϊςεισ, 
ςυμπεριφορϋσ ςϑμφωνα με τισ κατηγοριοποιημϋνεσ  προτεραιϐτητεσ του διαγρϊμματοσ 14. 

 
Διϊγραμμα 14: Προτεραιϐτητα ιερϊρχηςησ 

 

πκπεξάζκαηα  

1η: 37 % 2η: 34 % 3η: 13% 4η: 16 %

1η: 35 % 2η: 39 % 3η: 23 % 4η:3 %

1η: 9 % 2η: 16 % 3η: 37 % 4η: 38 %

1η: 15 % 2η:9 % 3η: 38 % 4η: 38 %

Γνώζειρ

Δεξιόηηηερ

Σηάζειρ

Σςμπεπιθοπέρ
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Απφ ηε δξάζε θαη ηελ πινπνίεζή απηήο ηεο δξάζεο: 

- πξνθχπηνπλ ζρέζεηο θαη ζπγθξίζεηο παξακέηξσλ κάζεζεο αλάινγα κε ηε κνξθή 

εθπαίδεπζεο (ηππηθή-κε ηππηθή) 

- αλαγλσξίδεηαη θαζνξηζηηθά ε «επειημία» ζηε κάζεζε 

- αλαδχεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε 

- αμηνπνηνχληαη ζπκκεηνρηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο 

- παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε 

- αλαθαιχπηνληαη λένη ηξφπνη αλάδεημεο θσδίθσλ επηθνηλσλίαο 

- αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ δηεπξχλεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηνλ βησκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. 

Πξφηαζε 

Επειδό η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη βοηθϊ τουσ διδϊςκοντεσ να ςυςχετύςουν λεπτομϋρειεσ 
διδαςκαλύασ και να ςυγκρύνουν  ικανϐτητεσ/δεξιϐτητεσ (αντύληψη, κριτικό ςκϋψη) των 
διδαςκϐμενων μεταξϑ δϑο βαθμύδων εκπαύδευςησ κρύνεται ςκϐπιμο να ενταχθεύ και μύα 
τηλεδιϊςκεψη, η οπούα με βϊςη τα ερευνητικϊ δεδομϋνα και τισ αναφορϋσ εφαρμϐζεται ςε 
ϐλεσ τισ θεματικϋσ ενϐτητεσ (Μηλιωρύτςασ 2009, Μηλιωρύτςασ Γεωργιϊδη 2007; 2010) με 
ςκοπϐ την αποςαφόνιςη και αποτύμηςη αυτών των χαρακτηριςτικών μϊθηςησ. Επιπλϋον 
ωσ μϋςο εύναι γοητευτικϐ και παρϋχει πρϐςθετη ενύςχυςη με απώτερο ςκοπϐ αθροιςτικό 
αποτελεςματικϐτητα μϊθηςησ (Μηλιωρύτςασ Ε., Θ., 2011). 
Καταληκτικϊ η παροϑςα πρϐταςη βελτιώνει τισ τεχνικϋσ επικοινωνύασ, λειτουργεύ 
παρωθητικϊ, ενιςχϑει την αυτοεκτύμηςη και παρϊλληλα προκϑπτει ϐφελοσ απϐ την 
διαδικαςύα επειδό δϑναται να υπϊρξει υλικϐ διαδραςτικϐ (τϐςο για τουσ ςυμμετϋχοντεσ ϐςο 
και για εκπαιδευτικϐ υλικϐ που πιθανϐν προκϑψει για χρόςη ςε τμόματα ειδικϐτητασ). 
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Ο κπακπάο θαη ε κακά πάλε ζην Νεπηαγσγείν! πκκεηνρή – εκπινθή 

γνλέσλ ζε δξάζεηο ηνπ Νεπηαγσγείνπ – Δπξσπατθφ Έξγν E-STEP. 

 
Καηζηάβνπ Διέλε 

Νηπιαγωγϐσ ΠΕ60 
elenikatsiavou@gmail.com 

Πεξίιεςε  

Σο 9ο Νηπιαγωγεύο βρύςκεται ςτην Σρύπολη, Αρκαδύασ. Πρϐκειται για ϋνα 1/θϋςιο Νηπιαγωγεύο, 
ςτο οπούο λειτουργεύ ϋνα κλαςικϐ τμόμα που φοιτοϑν νόπια και προνόπια. Η καινοτομύα μασ κατϊ το 
ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015, ϋγκειται ςτην προςπϊθειϊ μασ να καλλιεργόςουμε ςχϋςεισ ουςιαςτικόσ 
ςυνεργαςύασ με τουσ γονεύσ των νηπύων που φοιτοϑν ςτο νηπιαγωγεύο μασ και να τουσ εμπλϋξουμε 
ςτισ διαδικαςύεσ μϊθηςησ των παιδιών τουσ, μιασ και η ςϑγχρονη εκπαιδευτικό ϋρευνα αποκαλϑπτει 
ϐτι τα πιο αποτελεςματικϊ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα για την προςχολικό ηλικύα, εύναι αυτϊ που 
εμπλϋκουν τουσ γονεύσ των μαθητών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. το πλαύςιο αυτόσ τησ 
προςπϊθειασ, ςυμμετεύχαμε ςτο Ευρωπαώκϐ Ϊργο E-step (Supporting teachers’ and parents’ 
partnership through social networking), ςε ςυνεργαςύα με το Open Discovery Space, υλοποιώντασ 
δρϊςεισ ςυνεργαςύασ με τουσ γονεύσ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ : Γονεώκό εμπλοκό, Ευρωπαώκϐ Ϊργο, Καινοτομύα, Μϋςα Κοινωνικόσ Δικτϑωςησ, E-
step  
 
Ειςαγωγό 
 

Σα τελευταύα χρϐνια παρατηρεύται μια ολοϋνα και μεγαλϑτερη προςπϊθεια 
ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτην οικογϋνεια και το ςχολεύο, καθώσ επύςησ κι εμπλοκόσ των 
γονϋων ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Εύναι γνωςτϐ ϐτι για τα παιδιϊ τησ προςχολικόσ 
ηλικύασ η οικογϋνεια αποτελεύ το βαςικϐ και ςταθερϐ ςημεύο αναφορϊσ τουσ. Σο 
νηπιαγωγεύο αποτελεύ το θεςμοθετημϋνο φορϋα αγωγόσ κι εκπαύδευςησ τουσ, το οπούο με 
τη ςειρϊ του επηρεϊζει την ανϊπτυξη και εξϋλιξό τουσ. Εύναι ςημαντικϐ λοιπϐν, να 
διαμορφωθεύ ϋνα πλαύςιο ςυνεργαςύασ μεταξϑ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ και των 
οικογενειών των μαθητών. 

την παροϑςα ειςόγηςη, παρουςιϊζουμε τον τρϐπο με τον οπούο εμπλϋξαμε ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα τουσ γονεύσ των νηπύων κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015, 
ενδεικτικϋσ δραςτηριϐτητεσ που υλοποιόςαμε, ςτηριζϐμενοι ςτισ παιδαγωγικϋσ θεωρύεσ 
μϊθηςησ ϐςον αφορϊ την προςχολικό ηλικύα  και ςε βαςικϊ θεωρητικϊ μοντϋλα που 
αναφϋρονται ςτην αποςαφόνιςη και τη ςπουδαιϐτητα τησ γονεώκόσ εμπλοκόσ ςτην 
εκπαύδευςη  καθώσ και τισ δρϊςεισ μασ ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Ϊργου E-step. Εύμαςτε 
ϋνα απϐ τα 25 ςχολεύα ςτην Ελλϊδα  που ςυμμετεύχε ςτο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα και ϋνα 
απϐ τα 125 ςχολεύα ςτην Ευρώπη. Εκτϐσ απϐ την Ελλϊδα, ςτο ϋργο ςυμμετϋχει η Ιρλανδύα, 
το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, η Βουλγαρύα και η Αυςτρύα. την Ελλϊδα το E-step ςυντονύζεται απϐ 
το Ινςτιτοϑτο Σεχνολογύασ Τπολογιςτών «Διϐφαντοσ» και το Σμόμα Ϊρευνασ κι Ανϊπτυξησ 
τησ Ελληνογερμανικόσ Αγωγόσ. τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ εύναι να 
καλλιεργόςει ςε εκπαιδευτικοϑσ και διευθυντικϊ ςτελϋχη ςχολικών μονϊδων ςτϊςεισ, 
ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ για εποικοδομητικό ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ των μαθητών, 
μϋςα κι απϐ την αξιοπούηςη ςϑγχρονων τεχνολογιών κι εργαλεύων κοινωνικόσ δικτϑωςησ, 
ενιςχϑοντασ τα οφϋλη που παρϋχει η γονεώκό εμπλοκό ςτουσ μαθητϋσ. Ϊρευνεσ δεκαετιών 
υποςτηρύζουν ϐτι η γονεώκό εμπλοκό εύναι ϋνα ιςχυρϐ μϋςο για τη βελτύωςη τησ γνωςτικόσ 
και κοινωνικόσ ανϊπτυξησ των μαθητών, καθώσ και των μαθηςιακών τουσ αποτελεςμϊτων. 
 
 
 

mailto:elenikatsiavou@gmail.com
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Θεωρητικό πλαύςιο 
 

Οι θεωρητικϋσ απϐψεισ ςτισ οπούεσ βαςιςτόκαμε όταν οι ακϐλουθεσ: 
Αρχικϊ βαςιςτόκαμε ςτην αρχό του εποικοδομιςμοϑ  του Piaget, ςϑμφωνα με την 

οπούα η κατϊκτηςη τησ γνώςησ εύναι μια ενεργητικό διαδικαςύα. Σα παιδιϊ οικοδομοϑν 
ςταδιακϊ τισ γνώςεισ τουσ μϋςα απϐ τη δικό τουσ δραςτηριϐτητα.(Δαφϋρμου–Κουλοϑρη–
Μπαςαγιϊννη, 2006,ς.10). 

Σαυτϐχρονα χρηςιμοποιόςαμε τη θεωρύα τησ ζώνησ τησ εγγϑτερησ ανϊπτυξησ του 
Vygotsky, ςϑμφωνα με την οπούα η μϊθηςη και η εξϋλιξη ςτο παιδύ αλληλεπιδροϑν. Η 
μϊθηςη εύναι αποτϋλεςμα κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ. Μια διαδικαςύα που αναπτϑςςεται 
κατϊ τη ςυναναςτροφό του ατϐμου με τουσ ϊλλουσ και ςε αλληλεπύδραςη με το περιβϊλλον 
του. Σο παιδύ εξελύςςεται μϋςω τησ εκπαύδευςόσ του, ϊρα η επιτυχώσ ςχεδιαςμϋνη 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα κατϊ την οπούα λαμβϊνεται υπϐψη το επύπεδο ανϊπτυξόσ του, το 
βοηθϊ να μεταβεύ ςτη ζώνη τησ επϐμενησ εξϋλιξησ. Η μϊθηςη τϐτε μϐνο ϋχει αξύα, ϐταν 
ξεπερνϊ το υπϊρχον επύπεδο ανϊπτυξησ του παιδιοϑ και προετοιμϊζει την εξϋλιξό του. Σο 
παιχνύδι αξιοποιεύται ςημαντικϊ ςε αυτό τη διαδικαςύα μετϊβαςησ. .(Δαφϋρμου – Κουλοϑρη 
– Μπαςαγιϊννη, 2006,ς.10). 

Παρϊλληλα αξιοποιόςαμε τη θεωρύα των επικαλυπτϐμενων ςφαιρών επιρροόσ τησ 
Epstein (1995) , η οπούα υποςτηρύζει ϐτι οι μαθητϋσ  μαθαύνουν κι εξελύςςονται μϋςα ςε τρύα 
ευρϑτερα πλαύςια: το ςχολεύο, την οικογϋνεια και την κοινϐτητα, τα οπούα χρειϊζεται να 
ςυνυπϊρχουν λειτουργικϊ. Και τα τρύα αυτϊ πλαύςια αλληλοεπηρεϊζουν και 
αλληλοεπηρεϊζονται ( Sakellariou, 2008).  ϑμφωνα με τη θεωρύα τησ Epstein(1995) οι δϑο 
ςφαύρεσ οικογϋνεια και ςχολεύο θα ϋχουν μεγαλϑτερη ςυνεργαςύα, ϐταν καταφϋρουν με 
ςυγκεκριμϋνο τρϐπο να εμπλϋξουν τισ μητϋρεσ ςτα προςχολικϊ προγρϊμματα. υνεπώσ, η 
μεγαλϑτερη ςυνεργαςύα μεταξϑ των ςφαιρών επιρροόσ θα οδηγόςει ςε θετικϋσ 
αναπτυξιακϋσ διαδικαςύεσ τα παιδιϊ, τουσ γονεύσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ. (βλ.ςχετ 
http://slideplayer.gr/slide/1903575/, ς.16). 

Επύςησ, βαςιςτόκαμε ςτο μοντϋλο που προτεύνουν οι Hoover-Dempsey και 
Sandler(1995) κι  επικεντρώνεται ςε ψυχολογικϋσ παραμϋτρουσ που αφοροϑν τουσ γονεύσ 
και επηρεϊζουν τισ ςχϋςεισ που αναπτϑςςουν με το ςχολεύο. Σο μοντϋλο αυτϐ ςυγκροτεύται 
απϐ πϋντε επύπεδα: το πρώτο επύπεδο εντϊςςονται οι παρϊγοντεσ που κινητοποιοϑν τουσ 
γονεύσ να εμπλακοϑν ςτην εκπαύδευςη των παιδιών τουσ (π.χ τα προςωπικϊ κύνητρα, οι 
προςκλόςεισ για ςυνεργαςύα απϐ το ςχολεύο, απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και απϐ τα ύδια 
τα παιδιϊ και το πλαύςιο ζωόσ τησ οικογϋνειασ, το οπούο διαμορφώνεται απϐ την κοινωνικο 
οικονομικό κατϊςταςό τησ, τισ προϒπϊρχουςεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ των γονϋων, τη 
χρονικό διαθεςιμϐτητα και τη ςυνολικό δυνατϐτητα για ενεργοπούηςη ςτην παροχό 
υποςτόριξησ ςτη μελϋτη και ςτισ δραςτηριϐτητεσ των παιδιών. το δεϑτερο επύπεδο 
ςυμπεριλαμβϊνονται οι αντιλόψεισ των γονϋων για τουσ μηχανιςμοϑσ τησ γονεώκόσ 
εμπλοκόσ (π.χ Η ενθϊρρυνςη του παιδιοϑ κατϊ την εκτϋλεςη των ςχολικών καθηκϐντων, η 
ενύςχυςη τησ θετικόσ ςυμπεριφορϊσ του παιδιοϑ απϐ τουσ γονεύσ, το ςϑνολο των βαςικών 
ςτρατηγικών και πρακτικών τησ γονεώκόσ εμπλοκόσ). το τρύτο επύπεδο περιγρϊφονται οι 
αντιλόψεισ των παιδιών για τουσ μηχανιςμοϑσ τησ γονεώκόσ εμπλοκόσ. το τϋταρτο επύπεδο 
περιγρϊφονται, ςϑμφωνα με τισ αντιλόψεισ των παιδιών, οι ακϐλουθεσ ιδιϐτητεσ των 
μαθητών που οδηγοϑν ςε καλϑτερεσ επιδϐςεισ (π.χ. Η ακαδημαώκό αποτελεςματικϐτητα, το 
εςωτερικϐ κύνητρο για μϊθηςη, η χρόςη τησ αυτορρυθμιςτικόσ ςτρατηγικόσ, η οπούα αφορϊ 
τη δυνατϐτητα των μαθητών να ρυθμύζουν απϐ μϐνοι τουσ μϋςα απϐ τισ πεποιθόςεισ και τη 
ςυμπεριφορϊ τουσ τισ διαδικαςύεσ που ενιςχϑουν τη μϊθηςη και την ακαδημαώκό επιτυχύα, η 
αλληλεπύδραςη με τουσ εκπαιδευτικοϑσ. το πϋμπτο επύπεδο περιλαμβϊνονται οι επιδϐςεισ 
των μαθητών ςτα διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα. 
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(βλ.ςχετ.http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/images/pdf/keimena/yliko/enoti
ta_c/ziliaskopoulou.pdfς.3-4). 

Σϋλοσ, το μοντϋλο τησ ςυνεκπαύδευςησ των Μυλωνϊκου-Κεκϋ (2009), ςϑμφωνα με το 
οπούο, ωσ ςυνεκπαύδευςη ορύζεται η απϐκτηςη κοινόσ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ταυτϐχρονα 
και ςε ςυνεργαςύα απϐ ϊτομα διαφορετικόσ ηλικύασ, γνωςτικόσ υποδομόσ, εμπειριών, 
ενδιαφερϐντων και κοινωνικοϑ-πολιτιςμικοϑ επιπϋδου (Μυλωνϊκου-Κεκϋ, 2009). υνεπώσ, 
η οργϊνωςη ςυνεκπαιδευτικών δρϊςεων γϑρω απϐ μια θεματικό ενϐτητα που 
ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ και ςτα ενδιαφϋροντα των ςυμμετεχϐντων μπορεύ να 
οδηγόςει ςτην αλλαγό των ςτϊςεων και ςυμπεριφορών τουσ, ώςτε να μετακινηθοϑν απϐ 
την αμϋτοχη κατϊςταςη προσ μια ενεργϐ ςυμμετοχό που οργανώνει και αναπτϑςςει τη 
γνώςη. Η ςυνεργατικό διαδικαςύα ολοκληρώνεται με την αξιοπούηςη των εμπειριών και των 
γνώςεων που αποκτόθηκαν αλλϊ και με την κοινοπούηςό τουσ ςτην ευρϑτερη κοινϐτητα 
(Μυλωνϊκου-Κεκϋ, 2009). ϑμφωνα με τη Μυλωνϊκου-Κεκϋ (2009), ϐλα τα παραπϊνω 
μοντϋλα και θεωρύεσ γονεώκόσ εμπλοκόσ μποροϑν να λειτουργόςουν ςυμπληρωματικϊ ςτον 
ςχεδιαςμϐ και ςτην εφαρμογό μιασ επιτυχημϋνησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ για τη 
ςυνεργαςύα ςχολεύου, οικογϋνειασ και κοινϐτητασ. 
 
Μεθοδολογύα 
 
Οι μϋθοδοι που χρηςιμοποιόςαμε εύναι οι εξόσ: 

 Ομαδοςυνεργατικό Μϊθηςη: Σα νόπια και οι γονεύσ ςχεδιϊζουν και υλοποιοϑν τισ 
δραςτηριϐτητεσ εύτε ςε ζευγϊρια εύτε ςε ομϊδεσ, αλληλοεπιδρώντασ μεταξϑ 
τουσ.(Νικολοϑδη,2011-2015) 

 Διαθεματικό–Διεπιςτημονικό Προςϋγγιςη τησ γνώςησ: Οι δραςτηριϐτητεσ που 
υλοποιόθηκαν ϊπτονται ϐλων των Μαθηςιακών Περιοχών του Διαθεματικοϑ 
Ενιαύου Πλαιςύου Προγραμμϊτων πουδών για το Νηπιαγωγεύο,(2001) (Παιδύ και 
Γλώςςα, Παιδύ και Μαθηματικϊ, Παιδύ και Δημιουργύα κι Ϊκφραςη, Παιδύ και 
Πληροφορικό, Παιδύ και Περιβϊλλον). 

 Βιωματικό Προςϋγγιςη τησ Γνώςησ: Προςεγγύζουμε τη μαθηςιακό διαδικαςύα μϋςα 
απϐ δραςτηριϐτητεσ βιωματικϋσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν τα νόπια μαζύ με τουσ 
γονεύσ τουσ. 

 
τϐχοι 
 

Βαςικϐσ ςτϐχοσ αυτόσ τησ καινοτομύασ και των δρϊςεων που υλοποιόθηκαν, όταν να 
καλλιεργηθεύ κλύμα ςυνεργαςύασ και ςεβαςμοϑ ανϊμεςα ςτο νηπιαγωγεύο και την 
οικογϋνεια και να ενιςχυθεύ η γονεώκό εμπλοκό ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. ήςον αφορϊ 
τα νόπια, ςτϐχοσ μασ όταν να αναπτϑξουν ικανϐτητεσ ςυνεργαςύασ τϐςο μεταξϑ τουσ ϐςο 
και με τουσ γονεύσ τουσ, να δημιουργοϑν απϐ κοινοϑ, να κατανοοϑν την αξύα τησ ομαδικόσ 
εργαςύασ και τησ απϐ κοινοϑ αποκϊλυψησ, να εκφρϊζουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ και να 
ςϋβονται τα ςυναιςθόματα και τισ ιδϋεσ των ϊλλων και να εκφρϊζονται δημιουργικϊ μϋςα 
απϐ τον πειραματιςμϐ με διαφορετικϊ υλικϊ. Οι μακροπρϐθεςμοι ςτϐχοι ιδιαύτερα του 
προγρϊμματοσ E-step εύναι να δημιουργόςει τισ προϒποθϋςεισ εκεύνεσ για την υποςτόριξη 
και τη βελτύωςη τησ ςυνεργαςύασ μεταξϑ ςχολεύου και γονϋων και να αυξόςει την 
ευαιςθητοπούηςη ςτα ςχολεύα τησ Ευρώπησ ςχετικϊ με τη ςημαςύα τησ γονεώκόσ εμπλοκόσ. 
Επύςησ να παρϋχει μια φιλικό προσ το χρόςτη προςϋγγιςη για τη ςυνεργαςύα γονϋων κι 
εκπαιδευτικών μϋςω διαδικτυακών εργαλεύων και να διαμορφώςει ϋνα υποςτηρικτικϐ 
υλικϐ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ ανϊ την Ευρώπη που θα αφορϊ την παρακύνηςη και 
υποςτόριξη των γονϋων ώςτε να ςυνεργϊζονται με τουσ εκπαιδευτικοϑσ. Σϋλοσ θϋλει να 
προωθόςει την ανϊπτυξη ςτρατηγικών και πρωτοβουλιών που οι εκπαιδευτικού θα 
μποροϑν να χρηςιμοποιοϑν για να επικοινωνοϑν με τουσ γονεύσ των μαθητών και να τουσ 
εμπλϋκουν αποτελεςματικϊ ςτο ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη των ςχολικών 
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δραςτηριοτότων.(βλ.ςχετ. http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/draseis-
synergasias-sholeioy-kai-goneon-koinotita-ellinikon-sholeion-805494) 

 
Παρουςύαςη δραςτηριοτότων 
 

Δρϊςη 1η : « Οικολογικό εργαςτόρι» 
ε ςυνεργαςύα με το Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ Καςτρύου διοργανώςαμε ςτο 
Νηπιαγωγεύο μασ Φριςτουγεννιϊτικο Εργαςτόρι  με γονεύσ. Με φυςικϊ υλικϊ ϐπωσ κλαδιϊ, 
φϑλλα και καρποϑσ, τα οπούα εύχαμε ςυγκεντρώςει, καταςκευϊςαμε μϐμπιλε κρεμαςτϊ 
ημερολϐγια και ςυνθϋςεισ χριςτουγεννιϊτικεσ. 

Δρϊςη 2η : «υμμετοχό ςτισ χριςτουγεννιϊτικεσ δρϊςεισ του Δόμου Σρύπολησ» 
Με τουσ γονεύσ και τα παιδιϊ, ςτολύςαμε ϋνα δεντρϊκι ςτο κϋντρο τησ πϐλησ μασ με ςτολύδια 
που εύχαμε φτιϊξει ςτο νηπιαγωγεύο μασ. τη ςυνϋχεια ϐλοι μαζύ κϊναμε βϐλτα με το 
τρενϊκι ςτο κϋντρο τησ πϐλησ. 

Δρϊςη 3η : «Αποκριϊτικο εργαςτόρι καταςκευόσ μϊςκασ» 
το Νηπιαγωγεύο μασ υλοποιόςαμε ϋνα εργαςτόρι καταςκευόσ μϊςκασ με γυψϐγαζα, ςτο 
οπούο ςυμμετεύχαν οι γονεύσ με τα παιδιϊ τουσ. υγκεντρώςαμε λοιπϐν, διϊφορα ϊχρηςτα 
υφϊςματα, κορδϋλεσ, κουμπιϊ, χϊντρεσ και διακοςμόςαμε τισ μϊςκεσ μασ. 

Δρϊςη 4η : «υμμετοχό ςτισ αποκριϊτικεσ δρϊςεισ του Δόμου Σρύπολησ» 
Με τουσ γονεύσ και τα παιδιϊ ςτολύςαμε με καταςκευϋσ μασ ςιδερϋνιουσ χαρταετοϑσ που 
εύχαν τοποθετηθεύ ςτο κϋντρο τησ πϐλησ μασ. 

Δρϊςη 5η : «Μια γιορτό για τη μαμϊ» 
το πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ ϋργου E-STEP, υλοποιόςαμε δραςτηριϐτητεσ ςυνεργαςύασ με 
τισ μαμϊδεσ των νηπύων που φοιτοϑν ςτο Νηπιαγωγεύο μασ, εμπλϋκοντϊσ τεσ ςτο ημερόςιο 
εκπαιδευτικϐ μασ πρϐγραμμα. Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη ςχεδιϊςτηκε και υλοποιόθηκε με 
αφορμό τη γιορτό τησ μητϋρασ. Σην ημϋρα υλοπούηςόσ τησ οι μαμϊδεσ των νηπύων μασ  όταν 
ϐλη τη μϋρα ςτο νηπιαγωγεύο ςυμμετϋχοντασ ενεργϊ ςε ϐλη την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 
Αναλυτικϐτερα: 
Δραςτηριϐτητα 1η : «Μαμϊ τι θεσ να παύξουμε» 
Σα παιδιϊ με τη μαμϊ τουσ επιλϋγουν με τι θϋλουν να αςχοληθοϑν. Ϊτςι, ϊλλοι φτιϊχνουν 
ϋνα παζλ, ϊλλοι παύζουν κϊποιο επιτραπϋζιο, ϊλλοι ζωγραφύζουν, ϊλλοι παύζουν ςτα 
κουζινικϊ. 

Δραςτηριϐτητα 2η : «Ζωγραφύζω τη μαμϊ μου-Ζωγραφύζω το παιδύ μου» 
ε κϊθε ζευγϊρι (μαμϊ – παιδύ), δύνεται μια χϊρτινη καρδιϊ. Κϊθε παιδϊκι καλεύται να 
ζωγραφύςει τη μαμϊ του και κϊθε μαμϊ το παιδύ τησ. Γρϊφουν ο ϋνασ το ϐνομα του ϊλλου 
και αν θϋλουν κϊποιο χαρακτηριςτικϐ τουσ. 
Δραςτηριϐτητα 3η : «Παρουςιϊζω τη μαμϊ μου-παρουςιϊζω το παιδύ μου» 
Μπροςτϊ απϐ ϋνα διαμορφωμϋνο για τη ςυγκεκριμϋνη μϋρα ταμπλϐ, ϋνα ϋνα τα ζευγϊρια 
μασ παρουςιϊζονται. Μιλοϑν ο ϋνασ για τον ϊλλο, τι τουσ αρϋςει να κϊνουν μαζύ και ϐ,τι ϊλλο 
θϋλουν να μοιραςτοϑν με τουσ υπϐλοιπουσ. τη ςυνϋχεια παιδιϊ και μαμϊδεσ παύρνουν το 
κολατςιϐ τουσ και βγαύνουμε ϐλοι μαζύ διϊλειμμα. 
Γξαζηεξηφηεηα 4

ε
 : «Βξεο ηε κακά ζνπ» 

Έλα παηρλίδη εμάζθεζεο ηεο αθήο, φπνπ θάζε παηδάθη κε θιεηζηά κάηηα, πξνζπαζεί κε ηελ αθή λα 

αλαγλσξίζεη ηε κακά ηνπ. 

Γξαζηεξηφηεηα 5
ε
 : « Με έλα θπλήγη ζεζαπξνχ δσληαλεχνπκε ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο» 

Μακάδεο θαη παηδηά, κε ηε βνήζεηα αξηζκψλ, ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ 4 αηφκσλ. Κάζε νκάδα 

απνηειείηαη απφ 2 παηδηά κε ηηο κακάδεο ηνπο. Γηα θάζε νκάδα ππάξρεη έλα ραξηάθη κε έλα 

αηληγκαηάθη. Σν αηληγκαηάθη αλαθέξεηαη ζε έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο κε ζέκα ηε κεηέξα. Κάζε 

νκάδα ινηπφλ, δηαβάδεη ην αίληγκα ψζηε λα βξεη ηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφλ. 

ηε ζπλέρεηα, δσληαλεχνπλ ηηο εηθφλεο θαη γξάθνπλ ηη κπνξεί λα ιέλε κεηαμχ ηνπο ηα πξφζσπα 

πνπ απεηθνλίδνληαη.ην ηέινο θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο.  

Γξαζηεξηφηεηα 6
ε
 : « Έλαο ρνξφο γηα ηε κακά» 
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Ζ κέξα θιείλεη κε ην γιπθάθη καο, ην νπνίν είρακε εηνηκάζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θαη κε 

έλα ρνξφ - έθπιεμε γηα ηηο κακάδεο καο. Σνπο δψζακε ηα θηιάθηα καο, ηηο αγθαιηέο καο, ηα 

δσξάθηα καο θαη  θπζηθά ηελ αγάπε καο. Οη κακάδεο έθπγαλ ζπγθηλεκέλεο θαη ραξνχκελεο. 

Γξαζηεξηφηεηα 7
ε
 : «Φχιιν αμηνιφγεζεο» 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο δηακνξθψζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά θχιια 

αμηνιφγεζεο, έλα γηα ηα λήπηα θη έλα γηα ηηο κακάδεο. ηφρνο ησλ θχιισλ απηψλ ήηαλ λα δνχκε ηη 

εληχπσζε ηνπο δεκηνχξγεζε ε πξναλαθεξζείζα δξάζε. ηηο κακάδεο δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 

κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ,(βι.Παξάξηεκα 3) ελψ ζηα λήπηα δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πην 

απιφ θαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπο, (βι.Παξάξηεκα 2). Σνπο δεηήζεθε λα δσγξαθίζνπλ κηα 

απφ ηξεηο θαηζνχιεο, αλάινγα κε ην πφζν ηνπο άξεζε ε δξάζε (πνιχ-ιίγν-θαζφινπ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δσγξαθίζνπλ ειεχζεξα ηη ήηαλ απηφ πνπ ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν απφ απηή. Σα 

απνηειέζκαηα εθηηκήζεθαλ θη ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο.  Ζ 

δξάζε καο απηή δεκνζηεχηεθε ζην πξνζσπηθφ ηζηνιφγην ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ζην 

ηζηνιφγην «Νεπηαγσγνί Αξθαδίαο», ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγφο είλαη ε ρνιηθή χκβνπινο ηεο 7
εο

 

Πεξηθέξεηαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ε λεπηαγσγφο κηα απφ ηηο δηαρεηξίζηξηεο. Δπηπιένλ, 

δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Open Discovery Space,ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

Έξγνπ e-step. 

Γξάζε 6
ε
 : «Δπηζθέςεηο» 

Φπζηθά νη γνλείο ησλ λεπίσλ καο ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015. 

Δπίζθεςε 1
ε
 : «Οη αρηλνί ηνπ Γάζνπο» 

Δπίζθεςε ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Καζηξίνπ, φπνπ γλσξίζακε ηνλ Αρηλνχιε 

θαη ηελ Καζηαλνχια θαη φινη καδί, γνλείο θαη λήπηα ζπκκεηείρακε ζηηο βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ 

είραλ ζρεδηάζεη γηα καο ηα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ Κ.Π.Δ Καζηξίνπ. 

Μαζϋψαμε κϊςτανα, παύξαμε παιχνύδια, δημιουργόςαμε με υλικϊ τησ φϑςησ και κϊναμε 
περύπατο ςε μοναδικϊ μυςτικϊ μονοπϊτια. 
Επύςκεψη 2η : «Λαογραφικϐ Μουςεύο Σεγϋασ» 
Επιςκεφτόκαμε  το Λαογραφικϐ Μουςεύο Σεγϋασ ,ϐπου γονεύσ και νόπια ξεναγοϑνται ςτουσ 
χώρουσ του Μουςεύου, μϋςα απϐ ϋνα κυνόγι θηςαυροϑ, που εύχε δημιουργόςει η 
νηπιαγωγϐσ. 
 
Ανϊλυςη δεδομϋνων 
 

Απϐ την αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ εύχαμε προςπαθόςει να ανιχνεϑςουμε την 
επιθυμύα και τη δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ των γονϋων ςτη ζωό του νηπιαγωγεύου, μϋςα απϐ 
ϋνα ερωτηματολϐγιο κλειςτοϑ τϑπου (βλ.ςχετ. Παρϊρτημα 1). Σο εν λϐγω ερωτηματολϐγιο 
βαςύςτηκε ςε αντύςτοιχο που ανακτόθηκε απϐ το 
διαδύκτυο(βλ.ςχετ.http://www.elniplex.com/wp-
content/uploads/2013/09/%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%
91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE
%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3%CE%93%CE%9F%
CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf). Αναλϑοντασ τα αποτελϋςματα του 
ερωτηματολογύου, αντιληφθόκαμε ϐτι υπϊρχει διϊθεςη ςυμμετοχόσ, ϋτςι προχωρόςαμε ςτο 
ςχεδιαςμϐ των δρϊςεων. Κατϊ την υλοπούηςη των προαναφερθϋντων δρϊςεων με την 
εμπλοκό των γονϋων, παρατηρόςαμε ϐτι  τα νόπια ενθουςιϊςτηκαν. Μερικϋσ ενδεικτικϋσ 
φρϊςεισ που ακοϑςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια των δρϊςεων, αλλϊ και ςτη ςυζότηςη που 
κϊναμε ςτην ολομϋλεια μετϊ τισ δρϊςεισ, όταν οι ακϐλουθεσ: «Κυρύα περϊςαμε τϋλεια», «Μου 
ϊρεςε που ζωγρϊφιςα με τη μαμϊ μου», «Πϐτε θα ξαναϋρθουν οι μαμϊδεσ;», «Με τη μαμϊ και 
τον μπαμπϊ κϊνουμε πολϑ ωραύα πρϊγματα ςτο ςχολεύο», «Η βϐλτα με το τρενϊκι που πόγαμε 
ϐλοι μαζύ όταν τϋλεια», «Μου ϊρεςε που ο μπαμπϊσ όρθε ςτο ςχολεύο», «Ϋταν πολϑ αςτεύο 
που οι μαμϊδεσ μύληςαν για μασ», «Πϐτε θα πϊμε πϊλι εκδρομό ϐλοι μαζύ;» κ.λ.π… 
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Μα και οι γονεύσ των παιδιών ϋνιωςαν πολϑ ϐμορφα που ςυμμετεύχαν ςε κοινϋσ 
δρϊςεισ με τα παιδιϊ τουσ. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε κϊποια απϐ τα ςχϐλια τουσ, που 
προϋκυψαν κατϊ τη διϊρκεια των δραςτηριοτότων, αλλϊ και την ποιοτικό ανϊλυςη των 
απαντόςεων που ϋδωςαν ςτα φϑλλα αξιολϐγηςησ που αφοροϑςε ςυγκεκριμϋνα τη δρϊςη E-
step: «Ϋταν καταπληκτικό η ιδϋα ςασ να μασ καλεύτε ςτο ςχολεύο και να κϊνουμε πρϊγματα με 
τα παιδιϊ μασ», « το ςπύτι το παιδύ μου ςυμπεριφϋρεται διαφορετικϊ», «Φαύρομαι που το 
παιδύ μου ςυνεργϊζεται τϐςο ϐμορφα με τουσ φύλουσ του», «Πϋραςα πολϑ ϐμορφα», «Μου 
ϊρεςε που πϋραςα δημιουργικϊ με το παιδύ μου», «ασ ευχαριςτοϑμε που μασ δώςατε την 
ευκαιρύα να δοϑμε απϐ κοντϊ πώσ περνϊτε ςτην τϊξη» κ.λ.π. Επύςησ οι γονεύσ, μασ μετϋφεραν 
ςυχνϊ ςχϐλια κι εντυπώςεισ των παιδιών τουσ απϐ την ενεργό ςυμμετοχό τουσ ςτισ 
προαναφερθεύςεσ δρϊςεισ. 
 
υμπερϊςματα 
 

Θεωροϑμε ϐτι απϐ τισ κοινϋσ δρϊςεισ με τουσ γονεύσ, τα νόπια αποκϐμιςαν πλοϑςιεσ 
βιωματικϋσ εμπειρύεσ . Σο ϐφελοσ γι’αυτϊ όταν πολλαπλϐ. Σουσ δϐθηκε η ευκαιρύα να ϋρθουν 
ςε επαφό, να γνωρύςουν και να ςυνεργαςτοϑν με αγαπημϋνα πρϐςωπα των φύλων και 
ςυμμαθητών τουσ. Κατανϐηςαν την αξύα τησ ομαδικόσ εργαςύασ και τησ απϐ κοινοϑ 
ανακϊλυψησ, αλληλοεπιδρώντασ ϐχι μϐνο με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και τη νηπιαγωγϐ, αλλϊ 
και με τουσ γονεύσ τουσ. Ενθαρρϑνθηκαν κι ανταπεξόλθαν ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτο να 
αναπτϑξουν ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ με τουσ ενόλικεσ. υνειδητοπούηςαν ομοιϐτητεσ και 
διαφορϋσ με αυτοϑσ και ςυχνϊ τουσ καθοδηγοϑςαν τα ύδια ςτισ δρϊςεισ. Ϊνιωςαν περόφανα 
βλϋποντασ τουσ γονεύσ τουσ να ςυμμετϋχουν μαζύ τουσ. Επύςησ αιςθϊνθηκαν την 
αλληλλοαποδοχό γονϋων κι εκπαιδευτικοϑ, γεγονϐσ που τα ϋκανε   να αιςθϊνονται 
μεγαλϑτερη αςφϊλεια. 

Επιπλϋον, παρατηρόςαμε ϐτι και οι γονεύσ ανταποκρύθηκαν και ςυμμετεύχαν ςτισ 
κοινϋσ δρϊςεισ με ϋντονο ενδιαφϋρον και προβληματιςμϐ. το πρώτο κϊλεςμϊ μασ, ϋνιωςαν 
λύγο περύεργα κι αναρωτόθηκαν τι θα μποροϑςαν να κϊνουν αυτού ερχϐμενοι ςτο 
Νηπιαγωγεύο. ήμωσ, τον διςταγμϐ ςϑντομα διαδϋχτηκε ο ενθουςιαςμϐσ και η επιθυμύα για 
ενεργό ςυμμετοχό. Κϊθε φορϊ ανταποκρύνονταν ολοϋνα και περιςςϐτεροι ςτισ 
υλοποιοϑμενεσ δρϊςεισ, με αποτϋλεςμα ςτην τελευταύα δρϊςη για το Ευρωπαώκϐ 
Πρϐγραμμα E-step να ςυμμετϋχουν ϐλοι. Σουσ δϐθηκε η ευκαιρύα να περϊςουν δημιουργικϐ 
χρϐνο με τα παιδιϊ τουσ, μιασ και αρκετού εύναι αυτού που λϐγω υποχρεώςεων δεν ϋχουν 
αυτό τη δυνατϐτητα, αλλϊ και να δουν απϐ κοντϊ και να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτο 
εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα του Νηπιαγωγεύου. Ϊνιωςαν  αποδοχό και ςεβαςμϐ απϐ την 
εκπαιδευτικϐ, μιασ και αυτό αναγνώριςε τη ςυνειςφορϊ τουσ και την αξύα τουσ, ανεξϊρτητα 
απϐ το οικογενειακϐ, το εκπαιδευτικϐ ό  το πολιτιςμικϐ τουσ υπϐβαθρο. Ϋρθαν ςε επαφό 
και γνωρύςτηκαν μεταξϑ τουσ αναπτϑςςοντασ ςχϋςεισ φιλικϋσ και  εκτϐσ ςχολεύου. 
υνεργϊςτηκαν πολϑ αρμονικϊ μεταξϑ τουσ, με τα παιδιϊ και τη νηπιαγωγϐ και όταν 
ανοιχτού ςε επιςημϊνςεισ που εύχαν να κϊνουν με την καλϑτερη και ποιοτικϐτερη ανϊπτυξη 
των παιδιών τουσ. Απϋκτηςαν ιδϋεσ για την δημιουργικό εναςχϐληςη με τα παιδιϊ τουσ ςτο 
ςπύτι κι εκτύμηςαν τη ςπουδαιϐτητα τησ προςχολικόσ εκπαύδευςησ. 

Η εκπαιδευτικϐσ απϋκτηςε πολϑτιμεσ εμπειρύεσ και αρκετϊ ερεθύςματα για περαιτϋρω 
αναζητόςεισ ςτο μϋλλον ϐςον αφορϊ την εμπλοκό τησ οικογϋνειασ  ςε δρϊςεισ του 
Νηπιαγωγεύου. Αξιοπούηςε πληροφορύεσ για τουσ μαθητϋσ τησ που προϋρχονταν απϐ το 
οικογενειακϐ τουσ περιβϊλλον. Εξοικειώθηκε με την υλοπούηςη βιωματικών και 
ςυνεργατικών δρϊςεων με γονεύσ. Ανϋπτυξε ςχϋςεισ αμοιβαύου ςεβαςμοϑ και ςυνεργαςύασ 
με τουσ γονεύσ, οι οπούοι ϋγιναν  υποςτηρικτϋσ και αρωγού ςε κϊθε προςπϊθειϊ τησ. Ϊνιωςε 
ηθικό ικανοπούηςη κι αναγνώριςη του εκπαιδευτικοϑ τησ ϋργου. Επύςησ, μϋςω του 
Ευρωπαώκοϑ Ϊργου e-step τησ δϐθηκαν ευκαιρύεσ να λϊβει υπϐψη τησ την δυνατϐτητα 
χρόςησ των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ ςτισ ςυνεργαςύεσ τησ με τουσ γονεύσ των μαθητών 
τησ και μϋςα απϐ την πλατφϐρμα Open Discovery Space να ϋρθει ςε επαφό με 
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εκπαιδευτικοϑσ απϐ την Ευρώπη με ςτϐχο την ανταλλαγό ιδεών και την πιθανό μελλοντικό 
ςυνεργαςύα. 

Σϋλοσ, θα θϋλαμε να αναφϋρουμε πωσ η μϋχρι τώρα εμπειρύα μασ, ϋχει δεύξει ϐτι 
υπϊρχει ϋνα χϊςμα ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ. Θεωρεύται πωσ οι γονεύσ 
θϋλουν να επεμβαύνουν ςτη δουλειϊ των εκπαιδευτικών ϋχοντασ ςυνόθωσ ερειςτικό κι 
ετοιμοπϐλεμη διϊθεςη. Απϐ την ϊλλη οι εκπαιδευτικού ςυχνϊ μπορεύ να αποθαρρϑνουν την 
γονεώκό εμπλοκό, καθώσ την αντιλαμβϊνονται ωσ απειλό για το επαγγελματικϐ τουσ κϑροσ. 
υχνϊ πϊλι, μπορεύ να υιοθετοϑν την τεχνοκρατικό θεώρηςη και προςϋγγιςη του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου, ςϑμφωνα με την οπούα τα «προςωπικϊ» προβλόματα των μαθητών 
και των γονϋων θεωροϑνται προςωπικό υπϐθεςη αυτών και η εναςχϐληςη με αυτϊ δεν 
αποτελεύ υποχρϋωςό τουσ (Μπροϑζοσ, 2009). Θεωροϑμε πωσ οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να 
αναπτϑξουν θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτουσ γονεύσ και να παρακινοϑν , αλλϊ και να 
υποςτηρύζουν τουσ γονεύσ να ςυνεργαςτοϑν μαζύ τουσ. Αυτϐσ, ϊλλωςτε εύναι και ο ςτϐχοσ 
του E-step. Να δώςει την δυνατϐτητα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ να εξοικειωθοϑν με την 
εμπειρικό γνώςη ϐςον αφορϊ τη γονεώκό εμπλοκό και να την εφαρμϐςουν ςε διϊφορα 
ςχολεύα τησ Ευρώπησ. Με τισ δρϊςεισ που παρουςιϊςαμε, φαύνεται ϋμπρακτα πωσ απϐ 
τϋτοιου εύδουσ ςυνεργαςύεσ γονϋων – μαθητών κι εκπαιδευτικών μϐνο οφϋλη μποροϑν να 
προκϑψουν για ϐλουσ τουσ εμπλεκομϋνουσ. ήταν οι γονεύσ ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα, τα 
παιδιϊ κυρύωσ επωφελοϑνται με πολλοϑσ τρϐπουσ. Ϊνασ επιπλϋον ενόλικασ ςτην αύθουςα 
ςημαύνει περιςςϐτερεσ δυνατϐτητεσ για προςωπικό προςϋγγιςη του κϊθε παιδιοϑ. Επύςησ 
τα παιδιϊ νιώθουν υπερόφανα, βλϋποντασ τουσ γονεύσ τουσ να ςυμμετϋχουν. Η ςϑγχρονη, 
ϊλλωςτε, ϋρευνα αποκαλϑπτει ϐτι τα πιο αποτελεςματικϊ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα για 
την πρώιμη παιδικϊ ηλικύα, δηλαδό για την ηλικύα απϐ τριών ϋωσ οκτώ ετών, εύναι εκεύνα 
που εμπλϋκουν τουσ γονεύσ ςτισ διαδικαςύεσ μϊθηςησ των παιδιών τουσ. 
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Παξαξηήκαηα 

Παξάξηεκα 1. 

Δξσηεκαηνιφγην ζπκκεηνρήο γνλέσλ 

ζηηο δξάζεηο θαη ηε δσή ηνπ λεπηαγσγείνπ 
 

Βνεζήζηε καο λα θάλνπκε θαιχηεξν ην ζρνιείν καο 

 

 Μπνξνχκε λα ζαο πξνζθαιέζνπκε ζην λεπηαγσγείν λα κηιήζεηε ζηα παηδηά γηα ην 

επάγγεικά ή θάπνηα εκπεηξία ζαο ζρεηηθή κε θάπνην ζέκα ελαζρφιεζήο καο; 

                                        NAI                          OXI 

 Μπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε σο ζπλνδφο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζρνιείν καο; 

                                        NAI                          OXI 

 Θα ζέιαηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο κε εηδηθνχο 

γηα ζέκαηα παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ ελδερνκέλσο δηνξγαλψζεη ην 

ζρνιείν καο;                       

                                         NAI                          OXI 

 Θα ζαο άξεζε λα ζπκκεηάζρεηε ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο καδί κε ηα παηδηά ζαο 

ζην λεπηαγσγείν; 

                                        NAI                          OXI 

 Θα κπνξνχζαηε λα βνεζήζεηε ζε θάπνηα εθδήισζε ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ καο 

(π.ρ. ζηε δηνξγάλσζε κηαο γηνξηήο/επίζθεςεο/ ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο θηι) αλ ζαο 

δεηνχζε θάηη ηέηνην ε λεπηαγσγφο ή ηα παηδηά;  

                                        NAI                          OXI 

 Τπάξρεη θάπνηνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαηε λα βνεζήζεηε ηε δσή ηνπ 

λεπηαγσγείνπ κε ηελ πξνζθνξά ή ηελ παξνπζία ζαο; (π.ρ βνήζεηα ζηελ 

παξαζθεπή ζπληαγήο, κηθξνεπηδηνξζψζεηο αληηθεηκέλσλ, ξάςηκν 

πθαζκάησλ,ζπλεξγαζία κε θάπνην θνξέα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζην 

λεπηαγσγείν καο θ.η.ι) 

                                        NAI                          OXI 

 Αλαθέξεηε πψο αιιηψο ζα κπνξνχζαηε λα πξνζθέξεηε ηε βνήζεηά ζαο ζην 

λεπηαγσγείν καο.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

  Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο!! 
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Παξάξηεκα  2. 

Φχιιν αμηνιφγεζεο λεπίσλ 

 

ΕΤΡΨΠΑέΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-STEP 
ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙ 8/05/2015 
 
ασ ϊρεςε ςόμερα που περϊςατε ϐλη τη μϋρα με τη μαμϊ ςτο ςχολεύο και κϊνατε 
πρϊγματα μαζύ; 
 

                                                                          
 

    ΠΟΛΤ                            ΛΙΓΟ                        ΚΑΘΟΛΟΤ 
 
Εσγξάθηζε ηη ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν απφ απηά πνπ θάλαηε καδί. 

 
Παξάξηεκα 3. 

 
Υϑλλο αξιολϐγηςησ γονϋων 
ΕΤΡΨΠΑέΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-STEP 
ΔΡΑΕΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙ 8/05/2015 
 
ήνομα ………………………………………………………………………………….. 
ασ ϊρεςε ςόμερα που περϊςατε ϐλη τη μϋρα με το παιδύ ςασ ςτο ςχολεύο και 
κϊνατε πρϊγματα μαζύ; 
……………………………………………………………………………………………… 
Σι εύναι αυτϐ που ςασ ϊρεςε περιςςϐτερο ; 
……………………………………………………………………………………………… 
Τπόρξε κϊτι που δεν ςασ ϊρεςε ; 
………………………………………………………………………………………………. 
Γενικϊ η ιδϋα τησ ςυμμετοχόσ ςε δραςτηριϐτητεσ του ςχολεύου ςασ αρϋςει;  
……………………………………………………………………………………………… 
Θεωρεύτε πωσ κερδύςατε κϊτι απϐ τη ςημερινό δρϊςη; 
……………………………………………………………………………………………… 
Θεωρεύτε πωσ τα παιδιϊ ςασ κϋρδιςαν κϊτι απϐ αυτό; 
……………………………………………………………………….……………………… 
Μπορεύτε να προςθϋςετε οτιδόποτε ϊλλο θϋλετε ςε ςχϋςη με τη ςημερινό μϋρα. 
…………….………………………………………………………………………………… 

Ευχαριςτώ πολϑ για τη ςυμμετοχό ςασ και το χρϐνο ςασ 
Με εκτύμηςη - Κα Ελϋνη 
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Καηλνηνκία θαη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Ζ δξακαηνπνίεζε θαη ε 

βησκαηηθή κάζεζε σο παηδαγσγηθά εξγαιεία αλάπηπμεο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο 

 
Μηραειίδεο Σάζνο  

Υιλϐλογοσ, MA, Τποψόφιοσ διδϊκτορασ Νεοελληνικόσ Υιλολογύασ, Ζϊννειο 
Πειραματικϐ Γυμνϊςιο Πειραιϊ 

tasmichailides@yahoo.gr 
 

Εήθνο Νίθνο  

Φημικϐσ PhD, Ζϊννειο Πειραματικϐ Γυμνϊςιο Πειραιϊ 
nzikoschem@yahoo.gr 

 
Βφηζε Διέλε  

Υιλϐλογοσ MSc, Ζϊννειο Πειραματικϐ Γυμνϊςιο Πειραιϊ 
elenavts33@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα επικεντρώνεται ςε μια διαφορετικό προςϋγγιςη των 
περιβαλλοντικών προγραμμϊτων: να αποκτόςει η περιβαλλοντικό εκπαύδευςη νϋεσ 
διαςτϊςεισ με την αξιοπούηςη διδακτικών εργαλεύων που χρηςιμοποιοϑνται ςε 
ςχολικϋσ δραςτηριϐτητεσ πολιτιςτικόσ φϑςησ. το πρϐγραμμα που υλοποιόθηκε τη 
ςχολικό χρονιϊ 2014-2015 αναφορικϊ με θϋματα διατροφόσ και τισ διαφορϋσ 
βιολογικών και ςυμβατικών προώϐντων επιλϋξαμε να ςυμμετϋχουμε με τουσ μαθητϋσ 
ςε εθελοντικϐ πρϐγραμμα παραγωγόσ βιολογικών προώϐντων, ϐπωσ ρύγανη και 
λεβϊντα, τα οπούα φυτεϑτηκαν, καλλιεργόθηκαν, αποξηρϊθηκαν και 
ςυςκευϊςθηκαν με ετικϋτεσ που ϋφτιαξαν οι μαθητϋσ. Κατϐπιν μοιρϊςτηκαν ςτη 
ςχολικό κοινϐτητα ςτο τϋλοσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. Επιπρϐςθετα, οργανώθηκε 
ςϑντομη τηλεοπτικό εκπομπό με μορφό δραματοπούηςησ που οι μαθητϋσ 
υποκρύθηκαν τουσ γεωπϐνουσ, δημοςιογρϊφουσ και ρεπϐρτερ καταγρϊφοντασ ςε 
βιντεοςκϐπηςη τη φϑτευςη των βοτϊνων και εξηγώντασ η ομϊδα των 
καλλιεργητών ςτον υποτιθϋμενο ρεπϐρτερ τη ςτϐχευςη και τα ςτϊδια τησ δουλειϊσ 
τουσ. Με αυτό τη διαδικαςύα θελόςαμε να αποκτόςει η ϋννοια του προγρϊμματοσ 
μια παιγνιώδη, θεατρικό και ςυμμετοχικό ςτο πνεϑμα του εθελοντιςμοϑ, προοπτικό. 

 
Λϋξεισ-κλειδιϊ: βιωματικό μϊθηςη, δραματοπούηςη, περιβαλλοντικϐ πρϐγραμμα, 
βιντεοςκϐπηςη. 

 

Ειςαγωγό 

Σο ςχολεύο οφεύλει να εύναι ϋνασ χώροσ παραγωγόσ τησ γνώςησ με τρϐπο δημιουργικϐ και 
ευχϊριςτο που αλληλεπιδρϊ με την πραγματικό κοινωνύα, γιατύ παραμϋνει ϋνα κομμϊτι τησ 
κοινωνικόσ δραςτηριϐτητασ και αποβλϋπει ςτην ομαλό ενςωμϊτωςη των νϋων μελών ςτην 
κοινωνικό, οικονομικό και ηθικοπνευματικό πραγματικϐτητα τησ εποχόσ του. Η ςχολικό 
διαδικαςύα εύναι ςκϐπιμο να αξιοποιεύ τισ κλύςεισ και τισ δεξιϐτητεσ των μαθητών 
διαμορφώνοντασ ϋνα κοινϐ πλαύςιο ανταλλαγόσ ιδεών-ςτϊςεων ζωόσ και να επιμϋνει ϐχι 
μϐνο ςτην ανϊπτυξη των ατομικών ικανοτότων, αλλϊ να ωθεύ ςτην ανακαλυπτικό μϊθηςη 

mailto:tasmichailides@yahoo.gr
mailto:nzikoschem@yahoo.gr
mailto:elenavts33@gmail.com


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              538 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

(Bruner, 1966) και τη ςυμμετοχικϐτητα, καλλιεργώντασ μια ατμϐςφαιρα διαλϐγου και 
αμοιβαύασ αλληλο-αποδοχόσ των μελών που τη ςυναπαρτύζουν (Μπϋλλασ, 1985). Η ϋννοια 
τησ αμοιβαύασ αποδοχόσ οικοδομεύται πρώτα απϐ το παρϊδειγμα ςυνεργαςύασ και 
πολυεπύπεδησ κινητοπούηςησ των ύδιων των εκπαιδευτικών – τϐςο ςτην προςωπικό τουσ 
εξϋλιξη ςτο επιςτημονικϐ τουσ αντικεύμενο, αλλϊ και με την ενεργό ςυμμετοχό τουσ ςε 
ςχολικϊ προγρϊμματα – που διαμορφώνουν υγιό μοντϋλα ςυμπεριφορϊσ προσ τουσ 
μαθητϋσ τουσ μϋςω τησ θετικόσ ςτϊςη τουσ απϋναντι ςτη ςχολικό διαδικαςύα και τον ρϐλο 
του ςχολεύου. ε κϊθε περύπτωςη η αξιοπούηςη τησ προςωπικόσ εμπειρύασ τϐςο των 
εκπαιδευτικών, ϐςο και των μαθητών ενεργοποιεύ το ενδιαφϋρον αμφοτϋρων και εντϊςςει 
το ςχολεύο ςτη ςϑγχρονη ζωό, ςυμβϊλλοντασ θετικϊ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα (Μεύζον 
Πρϐγραμμα Επιμϐρφωςησ, 2012). Η διϊδραςη που προςφϋρει η εμπλοκό των ψηφιακών 
μϋςων και η υψηλόσ ποιϐτητασ δημιουργικό ενεργοπούηςη που παρϋχει η θεατροκεντρικό 
προςϋγγιςη δύνει μια νϋα δυναμικό ςτη ςχολικό δραςτηριϐτητα, πϐςο μϊλλον ςτην 
περιβαλλοντικό εκπαύδευςη, καθώσ μϋχρι τώρα υπόρχε η πεπούθηςη ϐτι τα πολιτιςτικϊ και 
τα περιβαλλοντικϊ προγρϊμματα αποτελοϑν δϑο διαφορετικϊ πεδύα ςχολικών 
δραςτηριοτότων. Ψςτϐςο, εύναι ςαφϋσ πωσ ο ςεβαςμϐσ ςτο περιβϊλλον εύναι ζότημα 
πολιτιςμοϑ και η δημιουργικϐτητα αποτελεύ βαςικϐ ϊξονα και κύνητρο κϊθε δρϊςησ που 
θϋλει να αυτοπροςδιορύζεται ωσ καινοτϐμοσ (Ανθοποϑλου, 2005). 

Η Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη ωσ καινοτϐμο πρϐγραμμα υποδεικνϑει την 
ανακϊλυψό του περιβϊλλοντοσ ωσ μϋςο για την αποτελεςματικϐτερη μϊθηςη (ΥλογαϏτη, 
2011). Σο ενδιαφϋρον για τα περιβαλλοντικϊ ζητόματα ενιςχϑεται μϋςα απϐ τη βιωματικό 
προςϋγγιςη των ςτοιχεύων του περιβϊλλοντοσ ςε ϐλεσ του τισ διαςτϊςεισ, ςυμβϊλλοντασ 
ςτη γνωριμύα με αυτϐ και ςτη βαθϑτερη κατανϐηςη των ςχϋςεων και των ςυνιςτωςών του. 
Σϋλοσ, παρϋχεται ςτο πλαύςιο τησ λειτουργύασ του η δυνατϐτητα ανϊπτυξησ εθελοντικών ό 
μη δραςτηριοτότων και πρωτοβουλιών, πϊνω ςε περιβαλλοντικϊ  ζητόματα (Δημητρύου, 
2009). Μύα τϋτοια μορφό δρϊςησ αποτελεύ και η ςυμμετοχό ςτην εβδομϊδα εθελοντιςμοϑ 
“Let’s do it Greece 2015” με κϑριο ςκοπϐ τη μϑηςη των μαθητών ςτην εθελοντικό 
κινητοπούηςη με ποικύλεσ ομαδικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Ενδεικτικό αυτών των 
δραςτηριοτότων εύναι η φϑτευςη λουλουδιών και λαχανικών ςε ςυγκεκριμϋνο χώρο του 
ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ και η οργϊνωςη ομϊδασ δημοςιογρϊφων που καλϑπτουν και 
καταγρϊφουν τη δρϊςη παρουςιϊζοντϊσ την ςε αναλυτικϐ ρεπορτϊζ (Εγκϑκλιοσ Αρ. Πρωτ. 
34284/Δ2). 

τοχοθεςύα 

Σο ςχολικϐ μασ περιβαλλοντικϐ πρϐγραμμα αφοροϑςε θϋματα διατροφόσ ςυςχετιζϐμενο με 
το ςχολικϐ εγχειρύδιο τησ Βιολογύασ Γ΄ Γυμναςύου, ϐπου γύνεται αναφορϊ ςτα γενετικώσ 
τροποποιημϋνα τρϐφιμα και τησ  Νεοελληνικόσ Γλώςςασ Α΄ Γυμναςύου, αφοϑ η δ΄ ενϐτητα 
ϋχει ωσ θϋμα τη διατροφό και τισ επιπτώςεισ τησ ςϑγχρονησ ζωόσ ςτον τρϐπο που 
τρεφϐμαςτε. Με αφορμό τουσ πιθανοϑσ κινδϑνουσ για την υγεύα των καταναλωτών 
θελόςαμε να διερευνόςουμε τη ςχϋςη ποιοτικόσ διατροφόσ και βιολογικών τροφών-
καλλιεργειών ςε αντύςτιξη με τα μεταλλαγμϋνα, ακολουθώντασ την ιςτορύα τησ τροφόσ και 
ςυνειδητοποιώντασ τον βαθμϐ που η διατροφό αποτελεύ μϋροσ τησ πολιτιςμικόσ 
ταυτϐτητασ ενϐσ λαοϑ και πώσ οι διατροφικϋσ ςυνόθειεσ αποτυπώνουν βαςικϋσ ςτϊςεισ 
ζωόσ μύασ κοινωνύασ και εθνϐτητασ. Η κατανϐηςη τησ διαδικαςύασ διϊκριςησ των 
βιολογικών τροφύμων απϐ τα ςυμβατικϊ αποτελοϑςε μύα απϐ τισ επιδιώξεισ του 
προγρϊμματοσ, ϐπωσ και η ενύςχυςη τησ διϊθεςησ αυτενϋργειασ των μαθητών, προκειμϋνου 
να αιςθανθοϑν παραγωγού και ϐχι μϐνο καταναλωτϋσ των προώϐντων, παρϊγοντασ οι ύδιοι 
βιολογικϊ προώϐντα και προχωρώντασ ςτη ςυςκευαςύα αυτών, τοποθετώντασ το 
προβλεπϐμενο απϐ τη νομοθεςύα ςόμα (Μαυρικϊκη κ.α., 2014). Σϋλοσ, με τη δραματοπούηςη 
και οπτικοπούηςη τησ διαδικαςύασ φϑτευςησ και επεξεργαςύασ των βοτϊνων προςπαθόςαμε 
να νιώςουν οι μαθητϋσ πομπού και ϐχι μϐνο παθητικού δϋκτεσ τησ γνώςησ.                   
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υγκεκριμϋνα με ϊξονα τισ παραπϊνω αρχϋσ που θϋςαμε καθορύςτηκαν οι εξόσ 
γνωςτικού και ςυναιςθηματικού ςτϐχοι απϐ κοινοϑ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ του 
προγρϊμματοσ: 

 Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηη νλνκάδνπκε βηνινγηθά θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο κε ηα 

ζπκβαηηθά θαη ηα κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη έλα πξντφλ λα 

έρεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, γηα λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά σο βηνινγηθφ. 

 Να εμαθξηβψζνπλ κε πνηα δηαδηθαζία κπνξεί λα κεηαηξαπεί κία ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα 

ζε βηνινγηθή. 

 Να θαηαλνήζνπλ πφζν αιιειεπηδξά ε δηαηξνθή κε ηελ πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

εθάζηνηε επνρήο. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ κέζα απφ κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, εηδηθφηεξα απηψλ πνπ νξίδνληαη σο 

βηνινγηθά. 

 Να απηελεξγήζνπλ θαη λα ζπλ-δεκηνπξγήζνπλ, επηζηξαηεχνληαο ηε θαληαζία ηνπο θαη 

αλαπηχζζνληαο ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, γηα λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο 

πξνψζεζεο ησλ βηνινγηθψλ ηξνθψλ κέζα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο 

ηνπηθήο ηνπο θνηλσλίαο.  

 Να ζπλδέζνπλ ηελ επηζηήκε κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ςπραγσγία, θαιιηεξγψληαο έλα 

πλεχκα επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αηζζαλζνχλ ηελ επζχλε ηνπ γεσξγνχ-παξαγσγνχ απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θαη λα αληηιεθζνχλ πσο ε έλλνηα ηνπ απξφζθνπηνπ θέξδνπο ζε επίπεδν δηαηξνθήο έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Να θαηαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπ επηζηήκνλα γεσπφλνπ, αιιά θαη φισλ ησλ 

επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ή δηαηξνθήο, 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία, αθνχ νη δηθέο ηνπο ελέξγεηεο, επηινγέο, απνθάζεηο ή 

παξαιείςεηο έρνπλ θφζηνο ζε φινπο. 

 Να ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 Να αμηνπνηήζνπλ ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ επράξηζηα θαη 

απνηειεζκαηηθά κέζα πξνψζεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη λα αληηιεθζνχλ πψο ε 

γλψζε κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ κηα παηγληψδε θαη δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία θαη φρη κφλν 

δηα ηεο άγνλεο απνκλεκφλεπζεο πιεξνθνξηψλ. 

Μϋθοδοι  

Η μϋθοδοσ εργαςύασ ςτο ςχολικϐ μασ πρϐγραμμα ςτηρύχθηκε ςτο διαλεκτικϐ μοντϋλο, την 
ομαδοςυνεργατικό διδαςκαλύα και την ερευνητικό μϊθηςη, ενώ προςπαθόςαμε να 
αξιοποιόςουμε τη ςϑγχρονη τεχνολογύα και τα ψηφιακϊ μϋςα προβϊλλοντασ ςχετικϋσ 
ϋρευνεσ και ντοκιμαντϋρ για το θϋμα, αλλϊ και παρϊγοντασ πρωτϐτυπο και ψυχαγωγικϐ 
υλικϐ ενημϋρωςησ ςυνολικϊ των μαθητών του ςχολεύου μασ με ϋναν ευχϊριςτο και 
παιγνιώδη τρϐπο. τϐχοσ τησ διερευνητικόσ μϊθηςησ εύναι οι μαθητϋσ μϋςω των 
μεθοδολογικών εργαλεύων να κατανοόςουν αυθεντικϋσ καταςτϊςεισ ςτον φυςικϐ και 
κοινωνικϐ κϐςμο και να αναζητόςουν τρϐπουσ επύλυςησ προβλημϊτων τησ ςϑγχρονησ ζωόσ 
(Ματςαγγοϑρασ, 2012). 

Δουλεϑοντασ με επιμϋρουσ ςτϐχουσ ςε υποομϊδεσ αποφαςύςτηκε να κινηθοϑμε ςε 
δϑο κατευθϑνςεισ: ςε πρώτο επύπεδο να εξακριβωθεύ τι γνωρύζουν οι μαθητϋσ για τα 
βιολογικϊ προώϐντα και ςε δεϑτερο επύπεδο να λειτουργόςει πρϐγραμμα ωσ μϋςο 
καλλιϋργειασ μιασ ϊλλησ διατροφικόσ κουλτοϑρασ των μαθητών. Αποφαςύςτηκε, επύςησ, 
ϐπωσ αναφϋρθηκε, να οργανωθεύ απϐ κοινοϑ με τουσ καθηγητϋσ και τουσ μαθητϋσ, μύα 
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ςχολικό τηλεοπτικό εκπομπό με ενημερωτικϐ χαρακτόρα για την υγιεινό διατροφό και τα 
βιολογικϊ τρϐφιμα. Η ϐλη ςϑλληψη βαςύςτηκε ςτη δημιουργύα μιασ εκπομπόσ που εύχε 
κεντρικϐ θϋμα τη διατροφό και το ςυγκεκριμϋνο επειςϐδιο που βιντεοςκοπόθηκε αφοροϑςε 
ςτα βιολογικϊ τρϐφιμα. Ϊτςι το τηλεοπτικϐ υλικϐ αποκτοϑςε ευρϑτερεσ διαςτϊςεισ και 
μποροϑςε να χρηςιμοποιηθεύ και ςε επϐμενο διδακτικϐ αντικεύμενο. 

 Η εκπομπό «Σρώγοντασ ϋρχεται η ϐρεξη» ςτο «δορυφορικϐ κανϊλι χ (ϐνομα  του 
ςχολεύου)» με κεντρικϐ παρουςιαςτό ϋναν μαθητό του προγρϊμματοσ πρϐβαλε ρεπορτϊζ 
των ςυμμετεχϐντων μαθητών ςτο πρϐγραμμα των δρϊςεών μασ. Σο ςενϊριο των διαλϐγων, 
το κεύμενο που θα εκφωνεύ ο δημοςιογρϊφοσ και το υλικϐ που προβλόθηκε δημιουργόθηκε 
απϐ την ομϊδα των μαθητών και επιμελόθηκε η ομϊδα των εκπαιδευτικών ςε ϊμεςη 
ςυνεργαςύα (Saltiel, 2005). 

Ο παρουςιαςτόσ ςτην εκπομπό ενημϋρωςε το κοινϐ ϐτι το θϋμα τησ ημϋρασ εύναι τα 
βιολογικϊ προώϐντα και αφοϑ ϋδειξε ςχετικϐ υλικϐ για το ζότημα, ϋδωςε τον λϐγο ςε 
ρεπϐρτερ τησ εκπομπόσ. Ο ρεπϐρτερ πόρε ςυνϋντευξη απϐ ϊλλουσ μαθητϋσ του 
προγρϊμματοσ, οι οπούοι φϑτεψαν ςτον ςχολικϐ χώρο βιολογικϊ προώϐντα και μύληςαν γι’ 
αυτόν την πρωτοβουλύα τουσ θϋλοντασ να ευαιςθητοποιόςουν την κοινϐτητα του ςχολεύου 
για τα βιολογικϊ τρϐφιμα. Μετϊ τη ςυνϋντευξη ο δημοςιογρϊφοσ πρϐβαλε το υλικϐ απϐ τισ 
ερωτόςεισ που ϋθεςε ο ρεπϐρτερ-μαθητόσ ςε ςυμμαθητϋσ του ςτη ςχολικό αυλό κατϊ τη 
διϊρκεια διαλεύμματοσ ςχετικϊ με τη γνώςη τουσ γϑρω απϐ τα βιολογικϊ τρϐφιμα. το 
τϋλοσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ κατϊ την παρουςύαςη του προγρϊμματοσ προβλόθηκε και υλικϐ 
απϐ τα γυρύςματα, για να αντιληφθεύ και η ςχολικό κοινϐτητα πϐςο η διδακτικό διαδικαςύα 
μπορεύ να εύναι ευχϊριςτη και ωφϋλιμη ταυτϐχρονα. 

Η δραματοπούηςη των ςυμμετεχϐντων μαθητών υπόρξε βαςικϐ κομμϊτι του τρϐπου 
προςϋγγιςησ του περιβαλλοντικοϑ προγρϊμματοσ, αφοϑ η διαδικαςύα ςυγγραφόσ του 
ςεναρύου και των διαλϐγων ςυνϋβαλε ςτην ανταλλαγό εμπειριών και γνώςεων μεταξϑ των 
ςυμμετεχϐντων μαθητών, οι οπούοι φιλτρϊρουν ο καθϋνασ με τον δικϐ του τρϐπο τη γνώςη 
που αποκτόθηκε (Catterall, 2007). Η διϊχυςη τησ πληροφορύασ κατϋςτη δυνατό ϐχι μϐνο 
ςτο τϋλοσ του ςχολικοϑ ϋτουσ μϋςω τησ τελικόσ παρουςύαςησ του περιβαλλοντικοϑ 
προγρϊμματοσ ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ που δεν ςυμμετεύχαν ςτο πρϐγραμμα, αλλϊ και κατϊ 
τη διϊρκεια του με τουσ ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ να καλλιεργοϑν βιολογικϊ φυτϊ-βϐτανα, να 
τα αποξηραύνουν, να τα ςυςκευϊζουν φτιϊχνοντασ δικϋσ τουσ ετικϋτεσ και να τα διανϋμουν 
ςτη μαθητικό κοινϐτητα. Ο ςκοπϐσ όταν να μεταλαμπαδεϑςουν το πνεϑμα, τησ υγιεινόσ 
διατροφόσ και πληροφϐρηςησ του καταναλωτό για τον τρϐπο παραγωγόσ των προώϐντων 
που καταναλώνει το ςϑνολο του πληθυςμοϑ των μαθητών του ςχολεύου μασ. 

υμπερϊςματα 

Η βαςικό επιδύωξη αυτόσ μασ τησ μεθοδολογικόσ γραμμόσ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ 
όταν η ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ταυτϐτητασ των μελών τησ ομϊδασ και η διαμϐρφωςη 
υγιών διαπροςωπικών ςχϋςεων που θα ςυνεχιςτοϑν και μετϊ το πϋρασ του ςχολικοϑ 
προγρϊμματοσ. Θελόςαμε να οικοδομόςουμε ϋνα διαδραςτικϐ και πολυεπύπεδο πλαύςιο 
επικοινωνύασ και επύτευξησ των διδακτικών ςτϐχων δημιουργώντασ με τη μαθητοκεντρικό 
διδαςκαλύα και την αξιοπούηςη των θεωριών περύ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ ϋνα 
ψυχαγωγικϐ κλύμα ςυνεργαςύασ, βαςιςμϋνο ςτον αμοιβαύο ςεβαςμϐ και αποςκοπώντασ οι 
μαθητϋσ να αιςθανθοϑν παραγωγού - κοινωνού τησ γνώςησ και ϐχι παθητικού δϋκτεσ (Borich, 
1999; Ματςαγγοϑρασ, 2012). Με το παραγϐμενο ψηφιακϐ υλικϐ θεωροϑμε πωσ θα δώςουμε 
μια εναργό διϊδοςη τησ ϋρευνϊσ μασ και θα ανούξουμε νϋα παρϊθυρα επικοινωνύασ με 
απώτερο ςτϐχο τη βελτύωςη τησ διατροφικόσ ςυνεύδηςησ των εφόβων και των οικογενειών 
τουσ, μετατρϋποντϊσ τουσ ςε ενεργοϑσ και υποψιαςμϋνουσ καταναλωτϋσ με κριτόρια 
ποιϐτητασ ςτισ διατροφικϋσ επιλογϋσ τουσ. 

Μϋςω τησ διαδικαςύασ παραγωγόσ βιολογικών προώϐντων και ςυςκευαςύασ τουσ 
απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ αναδεύξαμε την ϊμεςη ςυνϊρτηςη και ςχϋςη αλληλεξϊρτηςησ 
πολιτιςμοϑ και περιβϊλλοντοσ, αφοϑ κϊθε ϊνθρωποσ, για να εύναι ςε αρμονύα με τον εαυτϐ 
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του και με τισ εςωτερικϋσ του κλύςεισ, οφεύλει να βρύςκεται ςε ςχϋςη αρμονύασ και 
αμοιβαύου ςεβαςμοϑ με τον περιβϊλλοντα χώρο που τον πλαιςιώνει και τον διαμορφώνει. 
Εύναι αναγκαύο οι πολύτεσ που θα ςτελεχώςουν την κοινωνύα του κοντινοϑ μϋλλοντοσ να 
ϋχουν ςυνειδητοποιόςει πωσ ο ευαιςθητοποιημϋνοσ ϊνθρωποσ εκφρϊζει την καλλιϋργειϊ 
του πολυδϑναμα, καθώσ οι διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, η ενημϋρωςη του καταναλωτό, η 
οικολογικό ευαιςθηςύα εύναι πρωτύςτωσ ζητοϑμενα ηθικόσ ποιϐτητασ και αιςθητικόσ 
καλλιϋργειασ (Ανθοποϑλου, 2005).  

Αυτόν την πεπούθηςη προςπαθόςαμε με τη ςϑμπραξη των πολυμϋςων, τησ 
θεατροκεντρικόσ προςϋγγιςησ, τησ βιωματικόσ μϊθηςησ και του εθελοντιςμοϑ να 
μεταδώςουμε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ του προγρϊμματοσ νιώθοντασ πωσ 
εκπαιδευτικού και εκπαιδευϐμενοι εύναι ςυνεργϊτεσ με κοινϋσ επιδιώξεισ και αμοιβαύα οφϋλη 
μϋςα ςτη ςχολικό κοινϐτητα. Μελλοντικϋσ προεκτϊςεισ και ςτϐχοι τησ ςυγκεκριμϋνησ 
εκπαιδευτικόσ καινοτομύασ ςυνιςτοϑν η δημιουργύα μικτών ομϊδων με μαθητϋσ 
διαφορετικών ϐμορων ςχολικών μονϊδων, που θα υλοποιόςουν τισ δρϊςεισ ςε ςχολικϐ 
περιβϊλλοντα χώρο, αλλϊ και ςε κοινοτικϐ ςε ςυνεργαςύα με την τοπικό αυτοδιούκηςη. 
Επιπρϐςθετα, ςτϐχοσ εύναι η παραγωγό ψηφιακοϑ υλικοϑ, το οπούο θα αξιολογηθεύ και θα 
αξιοποιηθεύ απϐ εκπαιδευτικοϑσ υπηρετοϑντεσ ςε Κϋντρο Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ( ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ) 
 
 

                   
 

ΥΤΣΕΤΗ ΠΡΟέΟΝΣΨΝ 
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ΕΣΙΚΕΣΕ ΠΡΟέΟΝΣΨΝ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ( X (ϐνομα ςχολεύου) CHANNEL – ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ )    

 

                     

                      

 
Δημοςιογρϊφοσ: Καλημϋρα και απϐ εμϋνα, Παναγιώτη και ςε ϐλουσ ϐςουσ εύναι 
μαζύ ςου ςτο ςτοϑντιο. Καλημϋρα και ςτουσ τηλεθεατϋσ τησ εκπομπόσ μασ! Εύμαςτε 
ςτον …. (περιοχό) και μασ φιλοξενεύ το … (ϐνομα ςχολεύου), για να μιλόςουμε με τον 
Αλϋξη, μϋλοσ του προγρϊμματοσ για τα βιολογικϊ προώϐντα του Γυμναςύου και να 
μασ εξηγόςει τι κϊνει εδώ μαζύ με τουσ ςυμμαθητϋσ του, το οπούο θεωροϑμε 
ιδιαύτερα ενδιαφϋρον. Καλημϋρα, Αλϋξη! 
Μαθητόσ: Καλημϋρα απϐ το ςχολεύο μασ και χαιρϐμαςτε που εύςαςτε εδώ, για να 
μιλόςουμε για τα βιολογικϊ προώϐντα και την ωφϋλειϊ τουσ για τον οργανιςμϐ μασ. 
Θϋλουμε καταρχόν να ςασ ςυγχαροϑμε για την εκπομπό ςασ που ϋχει αναλϊβει τον 
ςπουδαύο ρϐλο να ενημερώνει το κοινϐ και ειδικϊ τουσ νϋουσ για τα βιολογικϊ και 
μεταλλαγμϋνα προώϐντα, θϋματα που ερευνϊμε και εμεύσ ςτο ςχολικϐ μασ 
πρϐγραμμα. 
Δημοςιογρϊφοσ: Αγαπητϋ, Αλϋξη θα θϋλαμε να μϊθουμε εξαρχόσ για ποιον λϐγο 
επϋλεξεσ, εςϑ και οι ςυμμαθητϋσ να ςυμμετϋχεισ ςε ϋνα πρϐγραμμα για τα βιολογικϊ 
προώϐντα. 
Μαθητόσ: Ϋθελα να μϊθω περιςςϐτερα πρϊγματα για θϋματα υγιεινόσ διατροφόσ 
και να μπορώ να ξεχωρύςω τα βιολογικϊ απϐ τα ςυμβατικϊ προώϐντα. 
Δημοςιογρϊφοσ:  Πολϑ ωραύα! ήπωσ ξϋρεισ εμεύσ ωσ εκπομπό μασ ενδιαφϋρει να 
προβϊλλουμε δρϊςεισ που ςχετύζονται με θϋματα διατροφόσ και να μιλόςουμε για 
την αξύα των βιολογικών προώϐντων. Θϋλεισ να μασ μιλόςεισ λύγο για το τι εύναι 
βιολογικϊ προώϐντα και ποιεσ οι διαφορϋσ τουσ απϐ τα ςυμβατικϊ; 
Μαθητόσ:Πρϐκειται για προώϐντα τα οπούα παρϊγονται ςϑμφωνα με 
ςυγκεκριμϋνεσ- αυςτηρϋσ προδιαγραφϋσ που ορύζονται απϐ την ευρωπαώκό 
νομοθεςύα που διϋπει την παραγωγό, μεταπούηςη και εμπορύα βιολογικών 
προώϐντων. Η τόρηςη των προδιαγραφών αυτών, ελϋγχεται απϐ εγκεκριμϋνουσ 
Οργανιςμοϑσ Ελϋγχου και Πιςτοπούηςησ Βιολογικών Προώϐντων (π.χ. ΒΙΟ Ελλϊσ), οι 
οπούοι επιφορτύζονται με το ϋργο του ελϋγχου και τησ πιςτοπούηςησ των βιολογικών 
προώϐντων. Για να φϋρει ϋνα προώϐν ενδεύξεισ με αναφορϊ ςτον βιολογικϐ τρϐπο 
παραγωγόσ εύναι απαραύτητο να ελϋγχεται ϐλη η διαδικαςύα παραςκευόσ του και να 
πιςτοποιεύται το τελικϐ προώϐν απϐ εγκεκριμϋνο Οργανιςμϐ Ελϋγχου και 
Πιςτοπούηςησ. 
Δημοςιογρϊφοσ: Θαυμϊςια! Εύναι αλόθεια ϐτι κϊνετε μια ςχετικό ϋρευνα για την 
ενημϋρωςη που ϋχουν οι μαθητϋσ τησ Γ΄ Γυμναςύου του ςχολεύου ςου για τα 
βιολογικϊ, ϋτςι; Επύ τησ ευκαιρύασ, να πληροφορόςουμε το τηλεοπτικϐ κοινϐ, πωσ τα 
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αποτελϋςματϊ τησ θα τα ανακοινώςετε ςτην εκπομπό μασ. Θεσ να μασ μιλόςεισ λύγο 
για την ϋρευνα; 
Μαθητόσ: Σα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ φαύνονται ςτη ςυγκεκριμϋνη αφύςα. Πιο 
αναλυτικϊ οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ μασ γνωρύζουν τα βιολογικϊ 
προώϐντα και μποροϑν να τα ορύςουν ςωςτϊ. Γνωρύζουν επιπλϋον, την ϑπαρξη 
καταςτημϊτων βιολογικών προώϐντων κοντϊ ςτον τϐπο κατοικύασ τουσ. Ψςτϐςο, 
μϐνο το 50 ¿ του μαθητικοϑ πληθυςμοϑ και των οικογενειών τουσ αγορϊζουν 
βιολογικϊ τρϐφιμα κι αυτϐ οφεύλεται ςτο υψηλϐ κϐςτοσ τουσ, αλλϊ και ςτην 
ϋλλειψη ενημϋρωςησ γϑρω απϐ τα προώϐντα αυτϊ. Κι ενώ τϋλοσ, οι περιςςϐτεροι απϐ 
τουσ μαθητϋσ πιςτεϑουν ϐτι πρϋπει να λειτουργοϑν ςτην Ελλϊδα παραγωγικϋσ 
μονϊδεσ βιολογικών προώϐντων, εύναι χαμηλϐτερο ςυγκριτικϊ το ποςοςτϐ των 
μαθητών που θα βοηθοϑςαν ςτην προώθηςό τουσ. 
Δημοςιογρϊφοσ: Εύμαςτε ενθουςιαςμϋνοι! Νομύζω, πωσ θα προκϑψουν πολϑ 
ενδιαφϋροντα ςυμπερϊςματα. Λοιπϐν, ςόμερα εύμαςτε, ϐμωσ, εδώ και για να 
παρακολουθόςουμε την καλλιϋργεια κϊποιων βιολογικών προώϐντων. Ποια εύναι 
αυτϊ και τι ςτοχεϑετε με αυτό τη δρϊςη; 
Μαθητόσ:Επιθυμοϑμε να καλλιεργόςουμε βιολογικό ρύγανη και λεβϊντα και ςτη 
ςυνϋχεια, αφοϑ αποξηρϊνουμε τα φυτϊ αυτϊ να τα ςυςκευϊςουμε προςθϋτοντασ 
ετικϋτα ςτα παραγϐμενα προώϐντα που επιμελόθηκε το καλλιτεχνικϐ τμόμα τησ 
ομϊδασ μασ. Αποςκοποϑμε μϋςα απϐ τη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη να αναδεύξουμε την 
καλλιϋργεια των βιολογικών προώϐντων γνωςτοποιώντασ την απλό διαδικαςύα 
παραγωγόσ τουσ ςτουσ ςυμμαθητϋσ μασ. Σο μϐνο που χρειϊζεται εύναι η καλό 
διϊθεςη ςυνεργαςύασ απϐ την πλευρϊ των ςυμμετεχϐντων. 
Δημοςιογρϊφοσ: Πολϑ ενδιαφϋρον! Αγαπητϋ, Παναγιώτη, νομύζω πωσ εύναι πολϑ 
ωφϋλιμεσ τϋτοιεσ δρϊςεισ. Θα ςυνεργαςτοϑμε ςτενϊ, ϐπωσ εύπαμε, ωσ εκπομπό με το 
πρϐγραμμα των μαθητών του Γυμναςύου. Να ςε ευχαριςτόςουμε λοιπϐν, Αλϋξη. 
Μαθητόσ:Εμεύσ, ευχαριςτοϑμε! Εύναι χαρϊ μασ που όςαςταν εδώ, καθώσ μασ δύνετε 
ϋνα βόμα, για να μιλόςουμε ουςιαςτικϊ για την ποιϐτητα τησ διατροφό μασ, ϋνα 
θϋμα που αφορϊ τη ζωό μασ και ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα για τουσ εφόβουσ. 
Δημοςιογρϊφοσ: Παναγιώτη, καλημϋρα απϐ εμϊσ, ο λϐγοσ και πϊλι ς’ εςϋνα ςτο 
ςτοϑντιο και ςτουσ καλεςμϋνουσ ςου. 
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Καηλνηφκα Android εθαξκνγή απφ καζεηέο γηα παηδηά κε εηδηθέο 

αλάγθεο 
 

ηψηνο Δπάγγεινο 

Εκπαιδευτικϐσ Πληροφορικόσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
esiotos@yahoo.gr 

 
Φσηίνπ σηήξηνο 

Εκπαιδευτικϐσ Πληροφορικόσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
fotiousotirios@yahoo.gr 

 
Θχκεο ππξίδσλ 

Εκπαιδευτικϐσ Πληροφορικόσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
spyridon.thymis@gmail.com  

 
Αιεμάθεο Νηθφιανο 

Εκπαιδευτικϐσ Πληροφορικόσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
n.alexakis@gmail.com  

 

Πεξίιεςε 

Η αϋναη αναζότηςη του εκπαιδευτικοϑ να βρει νϋεσ προςεγγύςεισ για την 
εκμϊθηςη του προγραμματιςμοϑ και να διατηρόςει το ενδιαφϋρον των μαθητών του 
ςε υψηλϊ επύπεδα, οδόγηςε τϋςςερισ εκπαιδευτικοϑσ απϐ ςχολεύα με διαφορετικϐ 
πρϐγραμμα ςπουδών ό/και εκπαιδευτικόσ βαθμύδασ, να αναπτϑξουν ϋνα πυκνϐ 
πλϋγμα δρϊςεων για να επιτϑχουν το ςκοπϐ τουσ. Οι δρϊςεισ αυτϋσ εύχαν ςαν 
αποτϋλεςμα τη δημιουργύα μιασ καινοτϐμασ android εφαρμογόσ ειδικϊ ςχεδιαςμϋνη 
για παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ. Κατϊ κϑριο λϐγω χρηςιμοποιόθηκε το App Inventor 
για την υλοπούηςη τησ εφαρμογόσ, ενώ εφαρμϐςτηκαν τεχνικϋσ ομαδοςυνεργατικόσ 
διδαςκαλύασ ςε ςυνδυαςμϐ με την αυθεντικό μϊθηςη και τη μϊθηςη μϋςω κινητών 
ςυςκευών. Εκτϐσ του ςτϐχου τησ κϊλυψησ τησ ϑλησ του προγρϊμματοσ ςπουδών για 
ϐλα τα ςχολεύα που ςυμμετεύχαν με τρϐπο αποδοτικϐ, ςτϐχοσ αποτελοϑςε και η 
ςυνεργαςύα μεταξϑ των ςχολεύων και η κοινωνικό προςφορϊ που θα μποροϑςε να 
εύχε η εφαρμογό αυτό. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: App Inventor, ομαδοςυνεργατικό, αυθεντικό διδαςκαλύα, mobile 
learning, παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ 

Δηζαγσγή 

Σο μϊθημα τησ Πληροφορικόσ διδϊςκεται ςε ϐλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ ςτο ελληνικϐ 
εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα. υγκεκριμϋνα, ςτο Γυμνϊςιο η Πληροφορικό διδϊςκεται μύα ώρα 
εβδομαδιαύωσ ςτο εργαςτόριο και «ςκοπϐσ τησ διδαςκαλύασ τησ Πληροφορικόσ ςτην 
υποχρεωτικό εκπαύδευςη (Δημοτικϐ, Γυμνϊςιο) εύναι να αποκτόςουν οι μαθητϋσ µια αρχικό 
αλλϊ ςυγκροτημϋνη και ςφαιρικό αντύληψη των βαςικών λειτουργιών του υπολογιςτό, μϋςα 
ςε µια προοπτικό τεχνολογικοϑ αλφαβητιςμοϑ και αναγνώριςησ τησ Σεχνολογύασ τησ 
Πληροφορύασ και τησ Επικοινωνύασ, αναπτϑςςοντασ παρϊλληλα ευρϑτερεσ δεξιϐτητεσ 
κριτικόσ ςκϋψησ, δεοντολογύασ, κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ αλλϊ και διϊθεςησ για 

mailto:esiotos@yahoo.gr
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mailto:spyridon.thymis@gmail.com
mailto:n.alexakis@gmail.com
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ενεργοπούηςη και δημιουργύα τϐςο ςε ατομικϐ επύπεδο ϐςο και ςε ςυνεργαςύα µε ϊλλα ϊτομα 
ό ωσ µϋλη μιασ ομϊδασ», ςϑμφωνα με το Ε.Π.Π.. Γνώςη και μεθοδολογύα, ςυνεργαςύα και 
επικοινωνύα και επιςτόμη και τεχνολογύα ςτην καθημερινό ζωό αποτελοϑν τουσ βαςικοϑσ 
ϊξονεσ ενώ, ειδικϐτερα, ςτην τρύτη Γυμναςύου ϋνα μεγϊλο μϋροσ των διαθϋςιμων ωρών 
διδαςκαλύασ θα πρϋπει να αφιερωθεύ ςτη δημιουργύα μιασ μεγϊλησ δραςτηριϐτητασ η οπούα 
θα ϋχει ωσ ςτϐχο την παραγωγό μιασ εφαρμογόσ. 

το Γενικϐ Λϑκειο υπϊρχει το μϊθημα επιλογόσ «Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ» το οπούο 
διδϊςκεται ςτην Α’ Λυκεύου και εύναι ϋνα μϊθημα εργαςτηριακϐ δϑο ωρών εβδομαδιαύωσ. 
τϐχοσ του μαθόματοσ αυτοϑ εύναι οι μαθητϋσ να εμβαθϑνουν τισ γνώςεισ τουσ, να 
αποκτόςουν δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ και να διαμορφώςουν ςτϊςεισ που αφοροϑν τισ 
Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ. Ειδικϐτερα ςτο κεφϊλαιο 7, ςκοπϐσ εύναι οι μαθητϋσ να 
υλοποιόςουν μια ολοκληρωμϋνη εφαρμογό ςε ϋνα ςϑγχρονο περιβϊλλον προγραμματιςμοϑ 
και ςυγκεκριμϋνα «μια εφαρμογό με το οπτικϐ περιβϊλλον προγραμματιςμοϑ App Inventor 
για φορητϋσ ςυςκευϋσ με λειτουργικϐ ςϑςτημα Android». 

το Επαγγελματικϐ Λϑκειο υπϊρχει το μϊθημα τησ Β’ Λυκεύου του τομϋα Πληροφορικόσ 
«χεδύαςη και Διαχεύριςη Ιςοτϐπων» το οπούο εύναι ϋνα μϊθημα με 2 ώρεσ θεωρύα και 3 
ώρεσ εργαςτόριο εβδομαδιαύωσ, ϐπου ςτο τρύτο μϋροσ παρουςιϊζεται η διαδικαςύα 
ανϊπτυξησ μιασ εφαρμογόσ διαδικτϑου. 

την προςπϊθεια εκπαιδευτικών τεςςϊρων (4) ςχολεύων διαφορετικών βαθμύδων να 
προςεγγύςουν με ϋναν νϋο τρϐπο τουσ μαθητϋσ τουσ, αποφαςύςτηκε η δημιουργύα μιασ 
εφαρμογόσ για κινητϋσ ςυςκευϋσ με λειτουργικϐ ςϑςτημα Android. Με βϊςη το παραπϊνω 
πλαύςιο, το οπούο διαμορφώνεται απϐ το πρϐγραμμα ςπουδών του Γυμναςύου, Λυκεύου και 
Επαγγελματικοϑ Λυκεύου, αποφαςύςτηκε να χρηςιμοποιηθεύ η ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ 
διδαςκαλύασ αλλϊ και ςυνεργαςύασ μεταξϑ των ςχολεύων, τα οπούα μϊλιςτα ανόκουν ςε 
διαφορετικό βαθμύδα εκπαύδευςησ. Για την υλοπούηςη τησ καινοτϐμασ εφαρμογόσ 
επιλϋχθηκε κυρύωσ η χρόςη του App Inventor καθώσ και ϊλλων εργαλεύων, ενώ, λϐγω τησ 
φϑςησ του project-εφαρμογόσ χρηςιμοποιόθηκαν διϊφορεσ τεχνικϋσ μϊθηςησ ϐπωσ για 
παρϊδειγμα η «μϊθηςη μϋςω κινητών ςυςκευών (mobile learning)». Επύςησ, αρκετϋσ 
ςυναντόςεισ προγραμματύςτηκαν μεταξϑ των εμπλεκϐμενων μαθητών, εύτε δια ζώςησ εύτε 
εξ’ αποςτϊςεωσ και ςτο τϋλοσ πραγματοποιόθηκε και η παρουςύαςη-παρϊδοςη τησ 
εφαρμογόσ ςτο Εργαςτόρι Ειδικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ 
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). 

τϐχοσ τησ εφαρμογόσ αυτόσ εύναι να διερευνηθοϑν νϋεσ καινοτϐμεσ εκπαιδευτικϋσ 
δρϊςεισ ώςτε εκπαιδευτικού διαφϐρων τϑπων ςχολεύων (τυπικόσ αλλϊ και ειδικόσ 
εκπαύδευςησ) να καλϑψουν το πρϐγραμμα ςπουδών των ςχολεύων τουσ με τρϐπο που να 
κϊνουν την εκπαιδευτικό διαδικαςύα ενδιαφϋρουςα, προςιτό και αποτελεςματικό για τουσ 
μαθητϋσ. Επιπροςθϋτωσ, ςτϐχοσ εύναι και η διαςϑνδεςη των μαθητών ϐχι μϐνο μεταξϑ 
διαφορετικών βαθμύδων αλλϊ και μεταξϑ μαθητών τυπικόσ και ειδικόσ εκπαύδευςησ, 
ενιςχϑοντασ ταυτϐχρονα και τον κοινωνικϐ χαρακτόρα του project. Σο τελευταύο μϊλιςτα, ο 
κοινωνικϐσ χαρακτόρασ του project, αποτελεύ καταλυτικϐ παρϊγοντα που ενιςχϑει την 
επιθυμύα των μαθητών να ολοκληρώςουν το ϋργο. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ έξγνπ 

Η οργϊνωςη του ϋργου αποτϋλεςε απϐ μϐνο του μια ιδιαύτερη πρϐκληςη. Οι 
διαφορετικϋσ βαθμύδεσ οι οπούεσ εμπλϋκονται, περιπλϋκει το ςχεδιαςμϐ του ϋργου διϐτι οι 
εργαςτηριακϋσ ώρεσ του μαθόματοσ εύναι διαφορετικϋσ ςτα γυμνϊςια, τα γενικϊ και τα 
επαγγελματικϊ λϑκεια. Επύςησ, οι προγραμματιςτικϋσ γνώςεισ και ικανϐτητεσ εύναι πολϑ 
διαφορετικϋσ και βεβαύωσ, ϐπωσ αναφϋρθηκε και ςτην ειςαγωγό, οι αρμοδιϐτητεσ και οι 
αναθϋςεισ ςε κϊθε ςχολεύο θα ϋπρεπε να εύναι τϋτοιεσ ώςτε να καλϑπτονται πλόρωσ τα 
προγρϊμματα ςπουδών τϐςο ωσ προσ την ϑλη ϐςο και ωσ προσ τη ςειρϊ που θα πρϋπει να 
διδαχθεύ. 
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Ο αρχικϐσ ςχεδιαςμϐσ ϋγινε απϐ τουσ μαθητϋσ τησ τρύτησ τϊξησ του Γυμναςύου που 
ςυμμετεύχε ςτη δημιουργύα τησ εφαρμογόσ. Σο πρώτο βόμα-ςτϊδιο όταν να γύνει μια 
καταγραφό των αναγκών των παιδιών με ειδικϋσ ανϊγκεσ και να διαπιςτωθεύ ποιο θα εύναι 
ακριβώσ το αντικεύμενο τησ εφαρμογόσ. Οι αρχικού αυτού προβληματιςμού εντϊχθηκαν ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα, εύτε με επιτϐπιεσ επιςκϋψεισ ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ςτισ οπούεσ οι μαθητϋσ 
απϋκτηςαν μια ςφαιρικό γνώςη των ειδικών αναγκών των παιδιών, εύτε με εξ’ αποςτϊςεωσ 
ςυναντόςεισ ςτισ οπούεσ καθορύςτηκε η λειτουργικϐτητα τησ εφαρμογόσ, οι απαιτόςεισ τησ 
και τα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ που θα ϋπρεπε να ϋχει. Η ςυλλογό αυτών των ςτοιχεύων 
οδόγηςε ςε ϋνα  καταιγιςμϐ ιδεών (brainstorming) και οι μαθητϋσ κατϋγραψαν τα ςημεύα 
ςτα οπούα θα επικεντρώνονταν η εφαρμογό τϐςο για τουσ μαθητϋσ του Γυμναςύου ϐςο και 
ςε αυτοϑσ του Λυκεύου. 

ε αυτϐ το ςημεύο θα πρϋπει να τονιςτοϑν τα οφϋλη και τα  πλεονεκτόματα απϐ τη 
ςυνϑπαρξη και τη ςυνεκπαύδευςη φυςιολογικϊ αναπτυςςϐμενων παιδιών με παιδιϊ με 
διϊχυτεσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ.   Σα φυςιολογικϊ αναπτυςςϐμενα παιδιϊ μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν ωσ υπϐδειγμα ςυμπεριφορϊσ (Cohen, 2006). Ϊνα παιδύ που ϋχει τη 
δυνατϐτητα, ςτο πλαύςιο του ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ,  να αλληλεπιδρϊ και να παρατηρεύ 
ϊλλα παιδιϊ εύναι πιο εϑκολο θα μϊθει κοινωνικϊ αποδεκτοϑσ τρϐπουσ ςυμπεριφορϊσ. 
ϑμφωνα με μια μελϋτη (Early Intervention Project, 1998) προςχολικϊ παιδιϊ με αναπηρύεσ 
εμφϊνιςαν υψηλϐτερα ποςοςτϊ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ βριςκϐμενα ςε τϊξη ϋνταξησ 
παρϊ ςε ξεχωριςτό τϊξη. Επύςησ μια ακϐμη μελϋτη (Schopler et al., 1989)  ϋδειξε ϐτι η 
αυτιςτικό ςυμπεριφορϊ μπορεύ να μειωθεύ ϐταν βρύςκονται παρϐντα κανονικϊ 
αναπτυςςϐμενα παιδιϊ ύδιασ ηλικύασ.  Μϋςα με μια κανονικό τϊξη τα παιδιϊ με ειδικϋσ 
ανϊγκεσ δεν θα ϋρθουν αντιμϋτωπα με το ςτύγμα του να βρύςκονται απομονωμϋνα ςτισ 
δομϋσ τησ  Ειδικόσ Αγωγόσ, και με αυτϐν τον τρϐπο μποροϑν να εξαλειφτοϑν προβλόματα 
πεςμϋνου ηθικοϑ και χαμηλόσ αυτοπεπούθηςησ. Θετικϊ πλεονεκτόματα και οφϋλη 
παρατηροϑνται και ςτα φυςιολογικϊ αναπτυςςϐμενα παιδιϊ αφοϑ μϋςω τησ ςυνϑπαρξησ 
και αλληλεπύδραςησ μποροϑν να αποκτόςουν ανοχό απϋναντι ςε ατομικϋσ διαφορϋσ και  να 
υιοθετόςουν μια πιο ανθρώπινη και υποςτηρικτικό ςτϊςη απϋναντι ςτα ϊτομα με ειδικϋσ 
ανϊγκεσ (Γκλύνοσ, 2011) και ςτο «διαφορετικϐ» γενικϐτερα . Οι  κοινϋσ δραςτηριϐτητεσ 
αλληλεπύδραςησ  των μαθητών γενικόσ αγωγόσ και των μαθητών  με αναπηρύα, μποροϑν  να 
εγκαταςτόςουν γϋφυρεσ επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτισ δϑο ςχολικϋσ κοινϐτητεσ ςε μϐνιμη και 
ςταθερό βϊςη. 

ε δεϑτερο ςτϊδιο ακολοϑθηςε η δημιουργύα τησ εφαρμογόσ ςτο ςχολικϐ εργαςτόριο 
απϐ τουσ μαθητϋσ του γυμναςύου. ε αυτϐ το ςτϊδιο πραγματοποιόθηκε και η δημιουργύα 
ενϐσ βύντεο δεδομϋνου ϐτι ςτο πρϐγραμμα ςπουδών περιλαμβϊνονται και ενϐτητεσ ςχετικϊ 
με τα πολυμϋςα. Σο περιεχϐμενο του βύντεο αυτοϑ μποροϑμε να ποϑμε ϐτι αντικατοπτρύζει 
τουσ φϐβουσ, την αγωνύα και την ανϊγκη ϑπαρξησ μια Android εφαρμογόσ για κινητϊ 
τηλϋφωνα η οπούα θα απαντοϑςε ςτα ερωτόματα που διατυπώθηκαν κατϊ τη διϊρκεια 
επιςκϋψεων ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ: «Ϊχω χαθεύ! Ποϑ βρύςκομαι; Πώσ μπορώ να ζητόςω βοόθεια; Πώσ 
θα μπορϋςω να ενημερώςω τουσ γονεύσ για το ποϑ βρύςκομαι;» 

το τρύτο ςτϊδιο ϋγινε μια καταγραφό τησ προϐδου τησ εφαρμογόσ, καθώσ επύςησ και 
αναλϑςεισ των ςημεύων εκεύνων που απαιτοϑςαν περιςςϐτερη προςπϊθεια η οπούα θα 
ϋπρεπε να γύνει απϐ ςχολεύα υψηλϐτερησ εκπαιδευτικόσ βαθμύδασ λϐγω τησ 
πολυπλοκϐτητασ τουσ και των εξειδικευμϋνων γνώςεων που δεν θα μποροϑςαν να ϋχουν οι 
μαθητϋσ του γυμναςύου. Αυτό η καταγραφό οδόγηςε ςτο τϋταρτο ςτϊδιο ϐπου 
κατηγοριοποιόθηκαν οι απαιτόςεισ αυτϋσ ςε δϑο ενϐτητεσ. Η μύα αφοροϑςε το 
προγραμματιςτικϐ μϋροσ και την ανϊπτυξη του κώδικα το οπούο και ανατϋθηκε ςτα Γενικϊ 
Λϑκεια λϐγω και του προγρϊμματοσ ςπουδών το οπούο προβλϋπει τη χρόςη του App 
Inventor, ενώ η ϊλλη ανατϋθηκε ςτο Επαγγελματικϊ Λϑκειο με ςτϐχο την γραφιςτικό 
ςχεδύαςη και τελειοπούηςη τησ εφαρμογόσ, καθώσ επύςησ και τη δημιουργύα τησ 
ιςτοςελύδασ. 
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Σο πϋμπτο ςτϊδιο περιελϊμβανε τον τελικϐ ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ (ςυρραφό, 
εκςφαλμϊτωςη, ςυλλογό ςχολύων-παρατηρόςεων, βελτιώςεισ, κτλ), ενώ το ϋκτο και 
τελευταύο ςτϊδιο περιελϊμβανε την παρϊδοςη τησ εφαρμογόσ ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ήπωσ μπορεύ κανεύσ να διαπιςτώςει απϐ τα παραπϊνω, η οργϊνωςη-υλοπούηςη του 
ϋργου όταν μια διαδικαςύα αρκετϊ πολϑπλοκη, η οπούα ϐμωσ επετεϑχθη χρηςιμοποιώντασ 
ομαδοςυνεργατικϊ μοντϋλα μϊθηςησ. Ομαδοςυνεργατικό αποκαλοϑμε κϊθε μορφό 
διδαςκαλύασ που δημιουργεύ εντϐσ τησ τϊξησ μικρο-ομϊδεσ μαθητών και αξιοποιεύ τη 
δυναμικό τησ ομϊδασ για τη διεξαγωγό μϋρουσ ό ολϐκληρησ τησ διαδικαςύασ 
(Ματςαγγοϑρασ, 2000). ε επύπεδο τμόματοσ-τϊξησ εφαρμϐςτηκαν οι απλϋσ μορφϋσ 
ςυνεργατικόσ μϊθηςησ, ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται και ςτο βιβλύο τησ Barbara Gross Davis 
(1993). Ϊτςι λοιπϐν δημιουργόθηκαν ομϊδεσ δϑο ειδών, δυνατϐσ και αδϑνατοσ μαθητόσ 
(peer tutoring) και αλλϊ και ομϐτιμη ςυνεργαςύα (peer collaboration). τισ μικρϋσ αυτϋσ 
ομϊδεσ δϐθηκε η δυνατϐτητα να ακολουθόςουν η κϊθε μια το δικϐ τησ ςκεπτικϐ για την 
υλοπούηςη του κϊθε ςταδύου τησ εφαρμογόσ μιασ και εύναι παραδεκτϐ ϐτι η λϑςη ενϐσ 
προγραμματιςτικοϑ προβλόματοσ μπορεύ να γύνει με πολλοϑσ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ-
αλγϐριθμουσ. το τϋλοσ τησ διδακτικόσ ώρασ παρουςιϊζονταν ϐλεσ οι λϑςεισ που 
δοκιμϊςτηκαν για την επύλυςη του ςυγκεκριμϋνου προβλόματοσ και ακολουθοϑςε μια 
εποικοδομητικό ςυζότηςη. Ακϐμα και ςε ϊλλεσ μη προγραμματιςτικϋσ-αλγοριθμικϋσ 
εργαςύεσ, ϐπωσ για παρϊδειγμα η δημιουργύα των γραφικών του κϊθε κουμπιοϑ τησ 
εφαρμογόσ, η παραπϊνω εκπαιδευτικό προςϋγγιςη προκαλοϑςε εποικοδομητικϋσ 
ςυζητόςεισ για το ςκεπτικϐ τησ κϊθε ομϊδασ και τη λογικό που ακολοϑθηςε, και ςτο τϋλοσ 
οδηγοϑςε ςε μια ςυλλογικό απϐφαςη για το πια απϐ ϐλεσ τισ υποψόφιεσ προτϊςεισ θα 
υιοθετοϑνταν. Ϊτςι, επιτυγχϊνουμε θετικό αλληλεξϊρτηςη, ανϊπτυξη δεξιοτότων 
επικοινωνύασ, προςωπικό ευθϑνη και απϐδοςη λϐγου (Κουλουμπαρύτςη, 2014). 

Η ομαδοςυνεργατικό προςϋγγιςη δεν περιορύςτηκε μϐνο ςτην απλό τησ μορφό που 
εφαρμϐςτηκε ςε επύπεδο τμόματοσ-τϊξησ αλλϊ επεκτϊθηκε και ςτην ανεπτυγμϋνη τησ 
μορφό. Η ςυνεργαςύα πολλών διαφορετικών ςχολεύων μασ οδηγεύ εξ’ οριςμοϑ και ςτη 
δημιουργύα ομαδικών ςχημϊτων ϐπου ϋνα τμόμα-τϊξη αποτελεύ απϐ μϐνο του μια ομϊδα 
μαθητών η οπούα καλεύται να ςυνεργαςτεύ με ϊλλη ομϊδα (τμόμα-τϊξη) ϊλλου ςχολεύου. 
Αποφαςύςτηκε να χρηςιμοποιηθεύ και η ανεπτυγμϋνη αυτό μορφό ομαδοςυνεργατικόσ 
προςϋγγιςησ ςε ςχϋςη με τισ παραδοςιακϋσ μεθϐδουσ ςυνεργαςύασ ϐπου το ρϐλο των 
μεςολαβητών τον αναλϊμβαναν μεταξϑ τουσ οι καθηγητϋσ, διϐτι, ςϑμφωνα με τον 
(Ματςαγγοϑρα, 2000): 

 Οι διαμαθητικϋσ ςχϋςεισ μποροϑν να αποτελϋςουν πλαύςιο και κινητόρια δϑναμη 
ανϊπτυξησ. 

 Η αριθμητικό ςυρρύκνωςη των μελών τησ οικογϋνειασ και η εξαφϊνιςη τησ 
«γειτονιϊσ» περιϐριςαν τισ εκτϐσ ςχολεύου δυνατϐτητεσ κοινωνικοπούηςησ των 
παιδιών. 

 Η αγορϊ εργαςύασ απαιτεύ ϊτομα με δυνατϐτητα να ςυνεργϊζονται ομαλϊ μϋςα 
απϐ δύκτυα επικοινωνύασ. 

 Σο ςχολεύο πρϋπει να καλϑψει το ϋλλειμμα τησ κοινωνικοπούηςησ. 
 υμβϊλει ςτην ανϊπτυξη και την αυτονομύα του ατϐμου. 

Σα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία – ππεξεζίεο 

Σο κϑριο προγραμματιςτικϐ εργαλεύο που επιλϋχθηκε να χρηςιμοποιηθεύ για την 
ανϊπτυξη τησ εφαρμογόσ όταν το MIT App Inventor (ai2.appinventor.mit.edu). Σο App 
Inventor αποτελεύ ϋνα δικτυακϐ οπτικϐ περιβϊλλον προγραμματιςμοϑ με πλακύδια (blocks), 
για τη δημιουργύα εφαρμογών για ϋξυπνεσ κινητϋσ ςυςκευϋσ με λειτουργικϐ ςϑςτημα 
Android (Wolber, 2010). Κϊνοντασ χρόςη μϐνο ενϐσ φυλλομετρητό και ϋνα ςυνδεδεμϋνο 
τηλϋφωνο ό τον ενςωματωμϋνο προςομοιωτό κινητοϑ τηλεφώνου, το δικτυακϐ αυτϐ 
περιβϊλλον επιτρϋπει την ανϊπτυξη των εφαρμογών και ταυτϐχρονα οι εξυπηρετητϋσ του 

http://www.ai2.appinventor.mit.edu/
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MIT αναλαμβϊνουν την αποθόκευςη ϐλων των εργαςιών και προςφϋρουν την πρϐςβαςη 
που απαιτεύται. Οι εφαρμογϋσ που δημιουργοϑνται με το App Inventor μποροϑν να 
εγκαταςταθοϑν ςε οποιοδόποτε κινητό ςυςκευό με λειτουργικϐ Android. Επιπλϋον, η 
ϑπαρξη emulator (προςομοιωτό) προςδύδει ευελιξύα ςτη διδαςκαλύα του App Inventor, 
αφοϑ δεν καθιςτϊ υποχρεωτικό τη ςϑνδεςη τηλεφώνου εντϐσ του ςχολικοϑ εργαςτηρύου 
πληροφορικόσ, εξαλεύφοντασ προβλόματα που ςχετύζονται με την αγορϊ και ςυντόρηςη 
εξοπλιςμοϑ αλλϊ και διδακτικοϑ θορϑβου και εφαρμογόσ τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ. Σο 
μοναδικϐ αρνητικϐ ςτοιχεύο του emulator εύναι ϐτι εύναι ςχετικϊ αργϐσ, ςε ςϑγκριςη με μια 
πραγματικό φορητό ςυςκευό. 

Η χρόςη του App Inventor αυξόθηκε ςημαντικϊ κατϊ το ϋτοσ 2014 και απϐ 30,000 
ενεργοϑσ χρόςτεσ την εβδομϊδα τον Ιανουϊριο του 2014 ςε 93,000 το Υεβρουϊριο του 
2015. Η μειωμϋνη ςυμμετοχό κατϊ 60¿ των ενεργών χρηςτών κατϊ τη διϊρκεια των 
Φριςτουγϋννων, αποδεικνϑει ϐτι η πλειοψηφύα των χρηςτών ςχετύζονται με τα ςχολεύα, 
εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα, κτλ. Με μια γρόγορη αναζότηςη ςτο διαδύκτυο μπορεύ κανεύσ 
εϑκολα να διαπιςτώςει ϐτι ϋχει δημιουργηθεύ πλόθοσ ϋργων απϐ μαθητϋσ και 
εκπαιδευτικοϑσ γεγονϐσ που αποτελεύ ςαφό ϋνδειξη για την εκπαιδευτικό του χρηςιμϐτητα 
και, ϐπωσ αναφϋρουν οι (Pokress & Veiga, 2013), «η διαιςθητικό μεταφορϊ 
προγραμματιςμοϑ του App Inventor και η ςταδιακό ανϊπτυξη των δυνατοτότων του, 
επιτρϋπουν ςτον προγραμματιςτό να επικεντρωθεύ ςτην λογικό για τον προγραμματιςμϐ 
μιασ εφαρμογόσ και ϐχι τη ςϑνταξη τησ κωδικοπούηςησ γλώςςασ, προωθώντασ τον ψηφιακϐ 
αλφαβητιςμϐ για ϐλουσ». Ερευνητϋσ,  ϐπωσ οι (Παπαδϊκησ & Ορφανϊκησ, 2013) και 
(Ορφανϊκησ & Παπαδϊκησ, 2014), κατϋγραψαν ενθαρρυντικϊ αποτελϋςματα ϐςον αφορϊ 
την ενύςχυςη των κινότρων των μαθητών για την επιτυχό ολοκλόρωςη των διαφϐρων 
δραςτηριοτότων δύχωσ διαφυλικϋσ διαφοροποιόςεισ. Η επύςημη πολιτεύα, ϋχοντασ 
αναγνωρύςει την εκπαιδευτικό αξύα του περιβϊλλοντοσ, ϋχει ενςωματώςει ςτο επύςημο 
επιμορφωτικϐ υλικϐ για τον κλϊδο ΠΕ19/20 ςτα πλαύςια τησ επιμϐρφωςησ Β’ επιπϋδου 
τϋςςερα διδακτικϊ ςενϊρια τα οπούα υλοποιοϑνται με τη χρόςη του App Inventor και 
απευθϑνονται ςε εκπαιδευτικοϑσ που διδϊςκουν ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη (ΕΑΙΣΤ, 2013). 

ε αυτϐ το ςημεύο θα αναφερθοϑμε ςε ϊλλεσ δϑο ϋννοιεσ οι οπούεσ ςχετύζονται με το App 
Inventor. Αυτϋσ εύναι η αυθεντικό διδαςκαλύα μϊθηςησ που παρϋχει, καθώσ επύςησ και η 
μϊθηςη μϋςω κινητών ςυςκευών (mobile learning). H (Lombardi, 2007) αναφϋρει ϐτι η 
μϊθηςη μϋςω τησ πρϊξησ γενικϊ θεωρεύται ο πιο αποτελεςματικϐσ τρϐποσ μϊθηςησ. Σο 
Internet και μια ποικιλύα αναδυϐμενων τεχνολογιών ϐπωσ οι τηλεπικοινωνύεσ, οι 
οπτικοακουςτικϋσ και οι τεχνολογύεσ προςημεύωςησ καθιςτοϑν πλϋον δυνατϐ να 
προςφϋρουν ςτουσ μαθητϋσ αυθεντικϋσ εμπειρύεσ μϊθηςησ  που κυμαύνονται απϐ τον 
πειραματιςμϐ ςτον πραγματικϐ κϐςμο τησ επύλυςησ προβλημϊτων. Σα χαρακτηριςτικϊ 
αυτών των προβλημϊτων τησ ζωόσ, ςϑμφωνα με τον (Young,  1993) θα πρϋπει, ϐπου εύναι 
δυνατϐν, να επαναληφθοϑν και ςε αυθεντικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ η ενεργϐσ / 
παραγωγικό ςυμμετοχό ςτον καθοριςμϐ των προβλημϊτων, καθώσ και την επύλυςό τουσ, 
μϋςω τησ ςυμμετοχόσ των πεποιθόςεων και των αξιών του μαθητό. Ο (Jonassen, 1991) 
ϐριςε τισ αυθεντικϋσ δραςτηριϐτητεσ ωσ καθόκοντα: που ϋχουν πραγματικϐ ενδιαφϋρον και 
χρηςιμϐτητα ςτον κϐςμο μασ, που ενςωματώνουν ϐλο το πρϐγραμμα ςπουδών, τα οπούα 
παρϋχουν κατϊλληλα επύπεδα πολυπλοκϐτητασ, και ϐτι επιτρϋπουν ςτουσ μαθητϋσ να 
επιλϋξουν τισ κατϊλληλεσ επύπεδα δυςκολύασ ό τησ ςυμμετοχόσ. Η ανϊγκη για επύτευξη των 
παραπϊνω ςτϐχων οδηγεύ ςτην ανϊπτυξη εκπαιδευτικών εργαλεύων που ςτοχεϑουν ςτον 
περιοριςμϐ του υποςτηριζϐμενου ρεπερτορύου εντολών µε απλό ςϑνταξη και ςημαςιολογύα, 
ςτην οπτικό/ηχητικό προςομούωςη εκτϋλεςησ των προγραμμϊτων, κ.ϊ. (Ξυνϐγαλοσ  κ.α., 
2000). Μια επιτυχημϋνη λϑςη που ϋχει δοθεύ για την προςϋλκυςη των μαθητών ςτην 
επιςτόμη τησ πληροφορικόσ εύναι η ειςαγωγό ςτον προγραμματιςμϐ µϋςω εκπαιδευτικών 
περιβαλλϐντων που προωθοϑν τον προγραμματιςμϐ παιχνιδιών, εξϊπτοντασ ϋτςι τη 
φανταςύα των μαθητών (Κορδϊκη & Χώµοσ, 2012). Ο ςυνδυαςμϐσ των παραπϊνω ώθηςε 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              550 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

τουσ ςυντϊκτεσ τησ ϋρευνασ ςτη χρηςιμοπούηςη του App Ιnventor ωσ το καταλληλϐτερο 
εργαλεύο για την επύτευξη των περιςςοτϋρων θεωρητικών και πρακτικών ςτϐχων του 
εγχειρόματϐσ τουσ. Επύςησ η αναφορϊ του (Young, 1993) αποτϋλεςε το θεωρητικϐ 
υπϐβαθρο των μελετητών ςτην προςπϊθειϊ τουσ για την προτροπό τησ ανϊμειξησ των 
μαθητών με ςυμμαθητϋσ τουσ απϐ ϊλλα ςχολεύα προσ ϋνα κοινϐ ςκοπϐ που θα 
ιςχυροποιοϑςε τισ αξύεσ τησ κοινωνύασ μασ για αλληλοβοόθεια και αλληλοϒποςτόριξη μϋςα 
απϐ τη δημιουργύα μιασ εφαρμογόσ για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ήςον αφορϊ τη μϊθηςη μϋςω κινητών ςυςκευών (mobile learning), μποροϑμε να 
αναφϋρουμε ϐτι, ςϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ (Unesco, 2013), οι φορητϋσ τεχνολογύεσ και οι 
εφαρμογϋσ τουσ αποτελοϑν ϋνα εξαιρετικϐ μϋςο για την επϋκταςη των εκπαιδευτικών 
ευκαιριών για τουσ μαθητϋσ, ενώ ο ΟΑΑ επιςημαύνει ςε ϋκθεςό του με τύτλο «the world in 
your pocket» την αναδυϐμενη δυναμικό των κινητών ςυςκευών καθώσ και την πανταχοϑ 
παροϑςα πρϐςβαςη ςτο Διαδύκτυο ωσ τισ δϑο τϊςεισ που εύναι πιθανϐ να καθοδηγόςουν 
την εκπαύδευςη και τη μϊθηςη τϐςο ςε επύςημο, ϐςο και ανεπύςημο επύπεδο (OECD, 2013). 

το Γυμνϊςιο, εκτϐσ απϐ το App Inventor, χρηςιμοποιόθηκαν επύςησ μια ςειρϊ 
προγραμμϊτων ελεϑθερου λογιςμικοϑ. Για τη μορφοπούηςη εικϐνων χρηςιμοποιόθηκε το 
GIMP (www.gimp.org), για την επικοινωνύα μεταξϑ των μαθητών το Edmodo 
(www.edmodo.com), για τη δημιουργύα τησ ταινύασ με την περιγραφό εφαρμογόσ το 
OpenShot (www.openshot.org) καθώσ και το Libre Office (www.libreoffice.org). Βαςικϐ 
ρϐλο ϋπαιξε η προηγοϑμενη γνώςη των μαθητών ςε περιβϊλλον οπτικοϑ προγραμματιςμοϑ 
με τη χρόςη του Scratch (scratch.mit.edu). ήπωσ αναφϋρουν και οι (Παπαδϊκησ κ.α., 2014), 
για τη διδαςκαλύα του προγραμματιςμοϑ ςτο δημοτικϐ ό ςτισ πρώτεσ τϊξεισ του Γυμναςύου, 
θεωροϑμε ϐτι εύναι προτιμϐτερο κϊποιοσ να ξεκινόςει με το Scratch και να ςυνεχύςει με το 
App Inventor ςτισ επϐμενεσ τϊξεισ ό εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ. 

το Επαγγελματικϐ Λϑκειο ξεκύνηςε η διαδικαςύα με ϋρευνα αγορϊσ, ϐπου αναζητόθηκαν 
υπϊρχουςεσ εφαρμογϋσ κινητών ςυςκευών οι οπούεσ απευθϑνονται ςε παιδιϊ. Ακολοϑθηςε 
η δημιουργύα μιασ πρϐτυπησ μακϋτασ μϋςω του Adobe Photoshop (www.photoshop.com), 
ϐπου ςχεδιϊςτηκε η εμφϊνιςη τησ διεπαφόσ χρόςτη (UI) τησ εφαρμογόσ. τη ςυνϋχεια 
μεταφϋρθηκαν τα γραφικϊ ςτοιχεύα ςτην πλατφϐρμα του App Inventor και ϋγιναν οι 
απαραύτητεσ τροποποιόςεισ δομόσ και κώδικα για την ορθό λειτουργύα και εμφϊνιςη τησ 
εφαρμογόσ. Επύςησ μϋροσ τησ διαδικαςύασ δημιουργύασ και δημοςιοπούηςησ τησ εφαρμογόσ 
υπόρξε ο ςχεδιαςμϐσ και η ανϊπτυξη μιασ ιςτοςελύδασ. Για την ιςτοςελύδα 
χρηςιμοποιόθηκαν ςϑγχρονεσ γλώςςεσ προγραμματιςμοϑ ϐπωσ HTML5, CSS3 και Javascript 
καθώσ επύςησ το Adobe Photoshop για τα γραφικϊ και το Open Office για την ςυγγραφό των 
κειμϋνων. Οι μαθητϋσ δουλϋψανε ςε ομϊδεσ, ϐπου κϊθε ομϊδα ανϋλαβε ςυγκεκριμϋνο 
αντικεύμενο εργαςύασ και ςτο τϋλοσ ϋγινε η ςϑνθεςη των παραδοτϋων και η ανϊρτηςη τησ 
ιςτοςελύδασ ςτο διαδύκτυο. 

τα πλαύςια τησ ςυνεργαςύασ και ανταλλαγόσ πληροφοριών μεταξϑ των ςχολικών 
μονϊδων που ςυμμετεύχαν ςτην ανϊπτυξη του ϋργου, χρηςιμοποιόθηκαν ϋνα πλόθοσ 
εργαλεύων και υπηρεςιών. Ενδεικτικϊ θα αναφϋρουμε, το skype (www.skype.com) ωσ ϋνα 
μϋςο ϊμεςησ επικοινωνύασ μεταξϑ των ομϊδων. Πραγματοποιόθηκαν αρκετϋσ 
τηλεδιαςκϋψεισ μεταξϑ των ςυμμετεχϐντων ςχολεύων οι οπούεσ όταν εποικοδομητικϋσ μιασ 
και μϋςω αυτών ϋγιναν, καταρχϊσ η γνωριμύα των μαθητών μεταξϑ των διαφορετικών 
ςχολεύων, αναλϑςεισ των απαιτόςεων τησ εφαρμογόσ, ανταλλαγό εντυπώςεων για την 
πρϐοδο του ϋργου, παρουςιϊςεισ των αποτελεςμϊτων, αλλϊ επύςησ και ερωτόςεισ μεταξϑ 
των μαθητών των ςχολεύων για τα μαθόματα που διδϊςκονται, το επύπεδο δυςκολύασ τουσ, 
κτλ. υνόθωσ, μετϊ τη διαδικαςύα τησ τηλεδιϊςκεψησ ακολουθοϑςε η αποςτολό των 
λεπτομερειών μϋςω e-mail. Για την ανταλλαγό αρχεύων χρηςιμοποιόθηκαν επύςησ και ϊλλεσ 
ομαδοςυνεργατικϋσ πλατφϐρμεσ ϐπωσ το Google Drive (https://drive.google.com/) με τουσ 
μαθητϋσ να εκφρϊζουν τον θαυμαςμϐ τουσ για τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχουν οι 
πλατφϐρμεσ αυτϋσ. Να ςημειωθεύ ϐτι η χρόςη των ομαδοςυνεργατικών αυτών εργαλεύων 
αποτελεύ και μϋροσ τησ διδακτϋασ ϑλησ ςτο μϊθημα «Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ» τησ Α’ 

http://www.skype.com/
https://drive.google.com/
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τϊξησ των Γενικών Λυκεύων, με αποτϋλεςμα να καλϑπτεται το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ ϑλησ 
ολϐκληρησ τησ ενϐτητασ 3: «Επικοινωνύα και Διαδύκτυο». Σϋλοσ, κατϊ τη διϊρκεια του ϋργου 
υπόρξαν πολλϋσ αςϑγχρονεσ επικοινωνύεσ μεταξϑ των υπεϑθυνων εκπαιδευτικών μϋςω web 
2 εργαλεύων και πιο ςυγκεκριμϋνα wikis. 

Σν απνηέιεζκα 

Σο τελικϐ αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ όταν η δημιουργύα μιασ εφαρμογόσ με ςκοπϐ να 
χρηςιμοποιηθεύ απϐ τα παιδιϊ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και τουσ γονεύσ τουσ, καθώσ επύςησ και τησ 
δημιουργύασ και ϐλησ τησ παρϊπλευρησ υποςτηρικτικόσ δομόσ, ϐπωσ για παρϊδειγμα η 
ιςτοςελύδα, τα βύντεο προώθηςησ τησ εφαρμογόσ και τισ υπηρεςύεσ διαμοιραςμοϑ τησ 
εφαρμογόσ ςτο ευρϑ κοινϐ. 

Ειδικϐτερα, η εφαρμογό ονομϊςτηκε NeverLost και η τελικό τησ ϋκδοςη, ϐπωσ φαύνεται 
και ςτην Εικϐνα 1, εύναι ιδιαύτερα καλαύςθητη και κυρύωσ πληρού τισ απαιτόςεισ των 
παιδιών με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Εικϐνα 1. Σο γραφικϐ περιβϊλλον τησ εφαρμογόσ 

Ο ςτϐχοσ για μια εφαρμογό πολϑ απλό ςτη χρόςη τησ επιτεϑχθηκε, με βϊςη το γεγονϐσ 
ϐτι ο χρόςτησ με δϑο (2) μϐνο κλικ ϋχει τη δυνατϐτητα να εκτελϋςει μια ςειρϊ λειτουργιών. 
Ϊτςι για παρϊδειγμα με ϋνα κλικ ανούγει η εφαρμογό και οδηγοϑμαςτε ςτην οθϐνη ϐπου 
παρουςιϊζονται οι ϋξι (6) βαςικϋσ λειτουργύεσ τησ εφαρμογόσ. Εκεύ απαιτεύται μϐνο ϋνα κλικ 
και ο χρόςτησ μπορεύ να: 

 Πϊρει τηλϋφωνο ϋνα προκαθοριςμϋνο αριθμϐ τηλεφώνου 
 Να ςτεύλει ϋνα προ-διαμορφωμϋνο κεύμενο μϋςω sms ςε προκαθοριςμϋνο αριθμϐ 

τηλεφώνου 
 Επιτρϋπει ςτο χρόςτη να δει τη θϋςη του ςε χϊρτη 
 Να ςτεύλει μϋςω sms μηνϑματοσ την περιγραφό τησ θϋςησ του (για παρϊδειγμα 

οδϐ και αριθμϐ ό περιοχό) 
 Να ςτεύλει το χϊρτη τησ θϋςησ του με κατϊλληλο μόνυμα 

 
Σο τελευταύο κουμπύ «Ρυθμύςεισ» οδηγεύ ςτην οθϐνη των ρυθμύςεων ϐπου ο χρόςτησ για 
πρώτη φορϊ, θα πρϋπει να ορύςει τα δϑο (2) τηλϋφωνα ςτα οπούα η εφαρμογό θα 
πραγματοποιεύ τισ κλόςεισ ό/και θα ςτϋλνει τα μηνϑματα. 

την Εικϐνα 2 παρουςιϊζεται ο κώδικασ που δημιουργόθηκε για την υλοπούηςη τησ 
εφαρμογόσ. 
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Εικϐνα 2. Ο κώδικασ τησ εφαρμογόσ 

Να ςημειωθεύ ϐτι η εφαρμογό εύναι διαθϋςιμη δωρεϊν και ςτο Google Play Store με την 
ονομαςύα NeverLost, ενώ μπορεύτε να δεύτε πώσ περιγρϊφουν τα παιδιϊ την εφαρμογό ςτο 
YouTube http://tinyurl.com/ljz6j5m και να δεύτε το video trailer που δημιοϑργηςαν 

http://tinyurl.com/khfbp6g. 
ήπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ ϋχει δημιουργηθεύ και υποςτηρικτικό δομό για την εφαρμογό 

με την ανϊπτυξη τησ ςχετικόσ ιςτοςελύδασ την οπούα μπορεύτε να επιςκεφτεύτε ςτην 
διεϑθυνςη: http://www.epalkerkyras.com/neverlost/. Μϋςω τησ ιςτοςελύδασ αυτόσ μπορεύ 
κανεύσ να ενημερωθεύ για την εφαρμογό, να δει ςχετικϊ βύντεο απϐ την υλοπούηςη και 
παρουςύαςη τησ εφαρμογόσ, καθώσ επύςησ και να επικοινωνόςει με τουσ μαθητϋσ και 
καθηγητϋσ. Αυτϐ κρύθηκε απαραύτητο διϐτι επϋτρεψε να γύνουν παρατηρόςεισ, προτϊςεισ 
ωσ προσ τη βελτύωςη τησ εφαρμογόσ οι οπούεσ ςυνεκτιμόθηκαν απϐ τουσ μαθητϋσ και 
λόφθηκαν υπϐψη για την τελικό ϋκδοςη. 

Απνινγηζκφο 

Με την ολοκλόρωςη τησ καινοτϐμασ αυτόσ εφαρμογόσ και ϐλων των δρϊςεων που 
ςχετύζονται με την υλοπούηςη τησ, διαπιςτώθηκε ϐτι πρϐκειται για ϋνα ολοκληρωμϋνο ϋργο 
με πϊρα πολλϋσ προεκτϊςεισ. Αυτϐ που ξεκύνηςε ςαν μια προςπϊθεια να βρεθοϑν 
αποτελεςματικού τρϐποι διδαςκαλύασ και μετϊδοςησ τησ γνώςησ, κατϋληξε να αποτελϋςει 
ϋνα ςϑμπλεγμα δρϊςεων με θετικϋσ επιδρϊςεισ ςε ϋνα ευρϑ φϊςμα τομϋων. 

υγκεκριμϋνα, η επιλογό του App Inventor ωσ το κϑριο εργαλεύο για την υλοπούηςη τησ 
εφαρμογόσ, ανϋδειξε τα προτερόματα του και προώθηςε ϐλα τα θετικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ 
αυθεντικόσ μϊθηςησ και επιπροςθϋτωσ, ςτη περύπτωςη τησ εφαρμογόσ μασ, τα 
χαρακτηριςτικϊ τησ μϊθηςησ μϋςω κινητών ςυςκευών. Η λογικό του App Inventor ωθεύ 

http://tinyurl.com/ljz6j5m
http://tinyurl.com/khfbp6g
http://www.epalkerkyras.com/neverlost/
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τουσ μαθητϋσ ςτην κατανϐηςη τησ ουςύασ του προγραμματιςμοϑ και τησ λογικόσ επύλυςησ 
προβλημϊτων χωρύσ να υπϊρχει το ϊγχοσ ό τα λϊθη τησ ςϑνταξησ τησ γλώςςασ 
προγραμματιςμοϑ. ε ϐλη τη διϊρκεια τησ ανϊπτυξησ τησ εφαρμογόσ οι μαθητϋσ 
μποροϑςαν, εύτε με τα κινητϊ τουσ, εύτε με τον προςομοιωτό να προχωροϑν ςε ϊμεςο ϋλεγχο 
του κώδικα επιταχϑνοντασ τη διαδικαςύα τησ εξϋλιξησ και υλοπούηςησ τησ εφαρμογόσ ενώ 
ταυτϐχρονα η παρϋμβαςη των εκπαιδευτικών ςτη διαδικαςύα όταν ελϊχιςτη με, κατϊ 
περύπτωςη, επιλεκτικϋσ παρεμβϊςεισ. Σα υπϐλοιπα προγραμματιςτικϊ εργαλεύα επϋκτειναν 
τισ γνώςεισ των μαθητών πϋρα απϐ τον προγραμματιςμϐ και ςυγκεκριμϋνα ςτα πολυμϋςα, 
τισ υπηρεςύεσ νϋφουσ, τα γραφικϊ, τη ςχεδύαςη ιςτοςελύδων, κτλ. 

Η μϊθηςη μϋςω κινητών ςυςκευών και η αυθεντικό μϊθηςη ενιςχϑθηκε και απϐ την 
ομαδοςυνεργατικό προςϋγγιςη που ακολουθόθηκε. Εκτεταμϋνεσ ϋρευνεσ και μελϋτεσ 
ϋδειξαν ϐτι, ανεξαρτότωσ του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου, οι μαθητϋσ μαθαύνουν 
αποτελεςματικϐτερα ϐταν ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτη διαδικαςύα, ενώ με τη ςυνεργαςύα ςε 
μικρϋσ ομϊδεσ ϋχουν την τϊςη να μαθαύνουν περιςςϐτερα, να ςυγκρατοϑν τη γνώςη 
περιςςϐτερο και να εύναι και πιο ικανοποιημϋνοι απϐ τη διδαςκαλύα (Beckman, 1990; 
Collier, 1980; Whitman, 1988). Οι μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχεδύαςησ ολϐκληρου του 
ϋργου και υλοπούηςησ τησ εφαρμογόσ, βρϋθηκαν αντιμϋτωποι με τα πραγματικϊ 
προβλόματα που αντιμετωπύζει μια ομϊδα και απϋκτηςαν πολϑτιμεσ εμπειρύεσ ςτον τρϐπο 
με τον οπούο θα πρϋπει να γύνεται η οργϊνωςη ενϐσ ϋργου, τα ςτϊδια υλοπούηςησ του και η 
επικοινωνύα με ϊλλεσ ομϊδεσ. Ανϋπτυξαν ςυνεργατικϐτητα και ϐχι ανταγωνιςτικϐτητα 
καθώσ η ομϊδα κϊθε ςχολεύου ανϋλαβε διαφορετικϐ αντικεύμενο,  το καθϋνα απϐ τα οπούα 
όταν απαραύτητα για την επιτυχό ολοκλόρωςη ϐλου του ϋργου. 

Σϋλοσ, δεν θα μποροϑςαμε να μην αναφερθοϑμε ςτο τελευταύο ςτϊδιο του ϋργου, που 
όταν η παρϊδοςη τησ εφαρμογόσ ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ϐπου υπόρξαν αρκετϋσ ςυγκινητικϋσ ςτιγμϋσ 
καθώσ η εφαρμογό ϋτυχε μεγϊλησ αποδοχόσ απϐ τουσ μαθητϋσ με ειδικϋσ ανϊγκεσ και τουσ 
γονεύσ τουσ. Οι μαθητϋσ που υλοπούηςαν την εφαρμογό, εκτϐσ απϐ το ϐτι γεϑτηκαν την χαρϊ 
τησ ολοκλόρωςησ ενϐσ επύπονου και δϑςκολου ϋργου, ϋνιωςαν περόφανοι για την πρώτη 
ολοκληρωμϋνη «επαγγελματικό» τουσ παρουςύαςη και για την κοινωνικό τησ προςφορϊ. 
Αναπτϑχθηκαν φιλύεσ μεταξϑ των παιδιών, τϐςο μεταξϑ αυτών τησ τυπικόσ εκπαύδευςησ 
αλλϊ διαφορετικόσ βαθμύδασ, ϐςο και με τουσ μαθητϋσ τησ ειδικόσ εκπαύδευςησ. Αυτϐ απϐ 
μϐνο του αποτελεύ ϋνα μεγϊλο επύτευγμα που δικαιώνει την προςπϊθεια ϐλων ϐςων 
ςυνϋβαλλαν ςε αυτϐ το ϋργο. 

πκπεξάζκαηα 

Η αποδοχό τησ εφαρμογόσ απϐ την τοπικό κοινωνύα και η αναπαραγωγό τησ εύδηςησ για 
τισ δρϊςεισ που ϋλαβαν μϋροσ κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ τησ εφαρμογόσ, απϐ τα 
Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ πανελλαδικόσ εμβϋλειασ, μασ κϊνει να πιςτεϑουμε ϐτι 
κινοϑμαςτε προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη και πωσ αυτοϑ του εύδουσ οι δρϊςεισ πρϋπει να 
ϋχουν ςυνϋχεια. Οι αναφορϋσ που γύνονται και απϐ Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ του 
εξωτερικοϑ επιβϊλλουν την επϋκταςη τησ εφαρμογόσ ώςτε να εύναι διαθϋςιμη και ςε ϊλλεσ 
γλώςςεσ, ενώ ϋνασ γϐνιμοσ διϊλογοσ ϋχει ξεκινόςει μεταξϑ των μαθητών τησ τοπικόσ 
κοινωνύασ για τισ επεκτϊςεισ που θα μποροϑςε να ϋχει η εφαρμογό αλλϊ και για τη 
δημιουργύα ϊλλων εφαρμογών που θα μποροϑςαν να βοηθόςουν ςε προβλόματα τησ 
ςϑγχρονησ κοινωνύασ. 
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Πεξίιεςε 

Η παιδαγωγικό επιςτόμη και η εκπαιδευτικό κοινϐτητα προςπαθοϑν να 
επιλϑςουν τα προβλόματα που παρουςιϊζει η ςυμπεριφορϊ των μαθητών 
αναπτϑςςοντασ αρχϋσ και παρεμβϊςεισ προσ ϐφελοσ τησ διδαςκαλύασ και τησ 
γενικϐτερησ ςυγκρϐτηςησ των μαθητών. Μϋςα ςε αυτϐ το πλαύςιο το Γυμνϊςιο 
Καρϊτουλα εκπϐνηςε ϋνα Πρϐγραμμα Δρϊςησ, την «Απουςιοκτονύα», με ςκοπϐ τη 
μεύωςη των αδικαιολϐγητων μονϐωρων απουςιών/ απομακρϑνςεων απϐ το 
μϊθημα, ώςτε μϋςω αυτοϑ να ομαλοποιηθεύ η ςυμπεριφορϊ των μαθητών ςτην 
τϊξη. Σο Πρϐγραμμα βαςύζεται ςτισ αρχϋσ τησ υμπεριφορικόσ Προςϋγγιςησ 
ςϑμφωνα με την οπούα το παιδύ μϋςω ςτοχευμϋνων δρϊςεων και κινότρων που του 
παρϋχονται, υιοθετεύ επιθυμητϋσ μορφϋσ ςυμπεριφορϊσ. Σο Πρϐγγραμμα 
υλοποιόθηκε τη ςχολικό χρονιϊ 2014-15 απϐ μια μικρό ομϊδα περιφερειακών 
ςχολεύων με μεγϊλη επιτυχύα, καθώσ παρουςιϊςτηκε ςτουσ μαθητϋσ ωσ παιχνύδι. Σο 
αποτϋλεςμα όταν η επύτευξη του κϑριου ςτϐχου του Προγρϊμματοσ, αφοϑ 
μειώθηκαν κατϊ 30¿ οι μονϐωρεσ απουςύεσ των μαθητών και αναπτϑχθηκε κλύμα 
ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτα μϋλη κϊθε εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ που ςυμμετεύχε.   

Λϋξεισ κλειδιϊ: υμπεριφορικό προςϋγγιςη, αταξύα, μονϐωρεσ απουςύεσ, 
«Απουςιοκτονύα» 

Δηζαγσγή 

Η ςυμπεριφορϊ των μαθητών μϋςα ςτην ςχολικό τϊξη ϋχει απαςχολόςει και απαςχολεύ την 
παιδαγωγικό επιςτόμη και η  βιβλιογραφύα ϋχει αναλϑςει πολλϋσ μορφϋσ τησ. Σο ΠΔ 104/79 
ορύζει ϐτι: Η προςόκουςα διαγωγό των μαθητών, νοουμϋνη ωσ ϋμπρακτοσ ςυμμϐρφωςισ προσ 
τουσ διϋποντασ την ςχολικό ζωόν κανϐνασ και προσ τασ ηθικϊσ αρχϊσ του κοινωνικοϑ 
περιβϊλλοντοσ, εντϐσ του οπούου διαβιοϑν, αποτελεύ υποχρϋωςιν αυτών, δύνοντασ ϋνα μϊλλον 
αςαφϋσ περύγραμμα τησ «ςωςτόσ ςυμπεριφορϊσ». Η ςχολικό τϊξη, ϐμωσ, ςπϊνια 
χαρακτηρύζεται απϐ τϋτοια ευθϑγραμμη και μεγϊλησ διϊρκειασ ςυμμϐρφωςη, καθώσ 
προβλόματα εμφανύζονται ςυνηθϋςτατα μϋςα ςτην τϊξη και η «εκτροπό» τησ 
ςυμπεριφορϊσ «θεωρεύται ωσ μια απλώσ αποκλύνουςα ςυμπεριφορϊ απϐ τα αποδεκτϊ 
(δεοντολογικϊ) πρϐτυπα.» (ΟΕΠΕΚ 13, ςελ. 7). Απϐ την αταξύα ωσ την παραβατικό 
ςυμπεριφορϊ, απϐ τη δημιουργικό φαςαρύα ωσ την απώλεια ελϋγχου, η ςχολικό τϊξη 
διακρύνεται απϐ δυναμικό που απαιτεύ τον ϋλεγχο και την παρϋμβαςη του εκπαιδευτικοϑ ο 
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οπούοσ ορύζει το περιεχϐμενϐ τησ ανϊλογα με τισ παιδαγωγικϋσ αρχϋσ και τη διδακτικό 
μεθοδολογύα που ακολουθεύ, τισ ςχϋςεισ του με την τϊξη και , εν τϋλει, την ψυχοςϑνθεςη και 
την ιδιοςυγκραςύα του.   
Γενικϊ,  αταξύα θεωρεύται ϐτι ςυνιςτοϑν   οι δραςτηριϐτητεσ των μαθητών οι οπούεσ δεν 
ςυμβϊλλουν ςτην ομαλό διεξαγωγό του μαθόματοσ. Κατϊ τον Ηλ. Ματςαγγοϑρα «Μια 
ςυμπεριφορϊ μπορεύ να γύνει αντιληπτό ωσ αταξύα, αν εμποδύζει την ϊνετη ροό τησ 
διδαςκαλύασ, αν εμποδύζει τη μϊθηςη του ύδιου του μαθητό και των ςυμμαθητών του, αν 
εύναι ψυχολογικϊ και φυςικϊ επικύνδυνη για τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ, αν εύναι 
καταςτροφικό για τη ςχολικό περιουςύα και αν αντιτύθεται ςτισ ηθικϋσ αρχϋσ του ςχολεύου 
που καθορύζουν τι εύναι αρμϐζον ςτο χώρο του ςχολεύου. Μπορεύ να προςτεθεύ και ϋνα ϋκτο 
κριτόριο για το χαρακτηριςμϐ μιασ ςυμπεριφορϊσ ωσ αταξύασ, αν αυτό ςυγκροϑεται με τισ 
προςωπικϋσ ανϊγκεσ του εκπαιδευτικοϑ για δϑναμη, αναγνώριςη και αξιοπρϋπεια.» 
(Ματςαγγοϑρασ, 2008, ςελ. 278-279 )  
ϑμφωνα με το ‘υμβοϑλιο για Παιδιϊ με Προβλόματα υμπεριφορϊσ’ (Council for Children 
with Behavioral Disorders – CCBD) τα προβλόματα ςυμπεριφορϊσ των παιδιών ϋχουν τα εξόσ 
χαρακτηριςτικϊ:   
1. υμπεριφορϋσ απϋναντι ςτα ςχολικϊ προγρϊμματα, οι οπούεσ διαφϋρουν απϐ τισ 
αναμενϐμενεσ ανϊλογα με την ηλικύα, τισ πολιτιςμικϋσ ό τισ εθνικϋσ νϐρμεσ, και οι οπούεσ 
επηρεϊζουν αρνητικϊ την ςχολικό απϐδοςη, τισ κοινωνικϋσ, επαγγελματικϋσ και προςωπικϋσ 
ικανϐτητεσ. Η προβληματικό ςυμπεριφορϊ εύναι περιςςϐτερο απϐ μια παροδικό, αναμενϐμενη 
αντύδραςη ςε μια ςτρεςςογϐνα περιβαλλοντικό κατϊςταςη, μϐνιμα εμφανιζϐμενη ςε δυο 
διαφορετικϊ πλαύςια (ϋνα εκ των οπούων εύναι το ςχολεύο) και δεν ανταποκρύνεται ςε ϊμεςη 
παρϋμβαςη ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον ό οι πρακτικϋσ που χρηςιμοποιοϑνται ςτο ςχολικϐ 
περιβϊλλον για την αντιμετώπιςό τησ δεν επαρκοϑν.  
2. Ενδϋχεται να ςυνυπϊρχουν με ϊλλεσ ανικανϐτητεσ.  
3. Ενδϋχεται να εμπεριϋχονται ςε αυτϋσ ςχιζοφρενικϋσ διαταραχϋσ, αγχώδεισ διαταραχϋσ και 
προβλόματα προςαρμογόσ (Ερευνητικϐ Πρϐγραμμα Ο.ΕΠ.ΕΚ ,2008, ςελ. 8-9). 
     Εύναι γεγονϐσ πωσ, εξαιρώντασ τισ ακραύεσ μορφϋσ παραβατικϐτητασ, ςτην πλειοψηφύα 
των ςχολεύων και για την πλειοψηφύα των μαθητών η μορφό παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ η 
οπούα ςυνόθωσ αποδύδεται με τον ϐρο αταξύα, εντϐσ τησ ςχολικόσ τϊξησ εντοπύζεται κυρύωσ 
ςτην διατϊραξη τησ ομαλόσ ροόσ του μαθόματοσ με κυριϐτερεσ μορφϋσ την ελλειματικό 
προςοχό, τα προβλόματα υπερκινητικϐτητασ ό ϋλλειψησ κοινωνικόσ αγωγόσ που 
εκδηλώνεται ςτισ ςχϋςεισ με τουσ ςυμμαθητϋσ και τον εκπαιδευτικϐ. Εύναι επύςησ πολϑ 
ςυχνϐ το φαινϐμενο αυτό η ςυμπεριφορϊ να διαφοροποιεύται ανϊλογα με τον διδϊςκοντα, 
την διδακτικό ώρα και το διδακτικϐ αντικεύμενο καθώσ επύςησ και να ςυνδϋεται με 
μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ό και χαμηλό επύδοςη ςτα μαθόματα.  
     Οι αιτύεσ τησ μπορεύ να εύναι  ποικύλεσ και καθορύζονται απϐ πλόθοσ ςυνθηκών κυρύωσ 
ψυχολογικόσ/εγγενοϑσ και κοινωνικόσ διϊςταςησ. Εκτϐσ απϐ ενδεχϐμενα προβλόματα ςτην 
ψυχολογικό  υπϐςταςη του μαθητό, το κοινωνικϐ/οικογενειακϐ περιβϊλλον, οι εμπειρύεσ 
και οι παραςτϊςεισ των μαθητών αλλϊ και το ύδιο το ςχολεύο, η δομό και η λειτουργύα του 
μπορεύ να εύναι επιβαρυντικού παρϊγοντεσ για τον τρϐπο που οι μαθητϋσ αντιμετωπύζουν τη 
μϊθηςη. 
     Η αντιμετώπιςη των προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ νομοθετικϊ καθορύζεται απϐ το 
ΠΔ104/79 το οπούο ςτο  Αρ.26, §3 αναφϋρει: πϊςα δε παρϋκκλιςισ εκ ταϑτησ (τησ 
προςόκουςασ διαγωγόσ), εκδηλουμϋνη δι' υπαιτύου πρϊξεωσ ό παραλεύψεωσ, αποτελεύ 
αντικεύμενον παιδαγωγικοϑ ελϋγχου και εν ανϊγκη αντιμετωπύζεται δια ςχολικών κυρώςεων 
κατϊ τασ διατϊξεισ του παρϐντοσ Προεδρικοϑ Διατϊγματοσ. 
Σο ϊρθρο 27 ςυνεχύζει με τισ  προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ: §1. Δια πϊςαν υπαύτιον παρϋκκλιςιν 
εκ τησ προςηκοϑςησ κατϊ την ϋννοιαν τησ §3 του Αρ. 26 του παρϐντοσ Προεδρικοϑ 
Διατϊγματοσ διαγωγόσ και αναλϐγωσ του βαθμοϑ τησ παρεκκλύςεωσ ταϑτησ επιβϊλλονται εισ 
τουσ μαθητϊσ αι κϊτωθι κυρώςεισ: 
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α) παρατηρόςεισ, β) επύπληξισ, γ) ωριαύα απομϊκρυνςισ εκ του διδαςκομϋνου μαθόματοσ, δ) 
αποβολό εκ των μαθημϊτων μϋχρι 3 ημερών, ε) αποβολό εκ των μαθημϊτων μϋχρι 5 ημερών 
και ςτ) αλλαγό ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ. 
     τη ςχολικό πραγματικϐτητα, εύναι κοινώσ αποδεκτϐ ϐτι γύνεται αυξημϋνη χρόςη ό ύςωσ 
και κατϊχρηςη των κυρώςεων και ιδιαύτερα των ωριαύων αποβολών και επιβολό τουσ 
χωρύσ τισ απαιτοϑμενεσ τυπικϋσ διαδικαςύεσ, γεγονϐσ που επιςημαύνεται και απϐ το 
ανωτϋρω ΠΔ, με αποτϋλεςμα ςτη ςυνεύδηςη των μαθητών να μην αντιμετωπύζονται πλϋον 
ωσ ποινό ιδιαύτερησ βαρϑτητασ. Η ωριαύα αποβολό απϐ το μϊθημα θεωρεύται χωρύσ μεγϊλη 
ςημαςύα και  μϐνο ο φϐβοσ τησ επανϊληψησ τησ τϊξησ λϐγω μεγϊλου αριθμοϑ απουςιών 
μπορεύ να την ςταματόςει, γεγονϐσ που καταργεύ κϊθε παιδαγωγικό διϊςταςη τησ 
διδαςκαλύασ. 
     Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, για την αντιμετώπιςη τησ παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ των 
μαθητών  η ςϑγχρονη παιδαγωγικό  ϋχει αναπτϑξει ποικύλεσ θεωρύεσ οι οπούεσ προςπαθοϑν 
εύτε να εντϊξουν ομαλϊ τον μαθητό ςτη ςχολικό κοινϐτητα δημιουργώντασ ϋνα ευνοώκϐ 
περιβϊλλον,εύτε να ενεργοποιόςουν το ενδιαφϋρον του για τη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ 
ςτηρύζοντϊσ τον θετικϊ (βλ.  Mayer, 2007). 
  Μύα απϐ αυτϋσ τισ θεωρύεσ εύναι η υμπεριφορικό προςϋγγιςη. 
 

πκπεξηθνξηθή Πξνζέγγηζε 

Η υμπεριφορικό Προςϋγγιςη εύναι μια οργανωμϋνη παιδαγωγικό μϋθοδοσ που 
αποςκοπεύ ςτην επιθυμητό τροποπούηςη τησ ανθρώπινησ ςυμπεριφορϊσ. τηρύζεται ςτην 
εκτύμηςη ϐτι ο εκπαιδευτικϐσ μϋςα απϐ ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ και παρεμβϊςεισ μπορεύ να 
επηρεϊςει τη ςυμπεριφορϊ των μαθητών του και να την κατευθϑνει προσ επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα. 

Θεμϋλιο τησ υμπεριφορικόσ Προςϋγγιςησ εύναι η διαδικαςύα που χαρακτηρύζεται ωσ 
«Ενεργϐσ Εξϊρτηςη», η οπούα βαςύζεται ςτην αρχό ϐτι το παιδύ, ϐπωσ και ο ενόλικοσ, 
επιθυμεύ τη διϊκριςη και την προςϋλκυςη τησ προςοχόσ. το πλαύςιο αυτόσ τησ επιθυμύασ 
χαρϊςςει ςτρατηγικϋσ και αναπτϑςςει δρϊςεισ που κατϊ την εκτύμηςό του θα φϋρουν το 
επιθυμητϐ αποτϋλεςμα. Κατϊ την υλοπούηςη των δρϊςεών του το παιδύ αξιολογεύ τισ 
προςπϊθειϋσ του και διακρύνει τισ ςτρατηγικϋσ που πετυχαύνουν ςε μικρϐ ό μεγϊλο βαθμϐ 
τον ςτϐχο του. Κϊθε επιτυχημϋνη ςτρατηγικό επαναλαμβϊνεται, ενώ κϊθε αποτυχημϋνη 
ςτρατηγικό εγκαταλεύπεται. Μϋςα απϐ αυτό τη διαδικαςύα το παιδύ επιλϋγει και υιοθετεύ τισ 
ςυμπεριφορϋσ που προςελκϑουν το ενδιαφϋρον και την προςοχό των ενηλύκων, ενώ 
αντύθετα απορρύπτει και εγκαταλεύπει τισ ςυμπεριφορϋσ που δεν επιτυγχϊνουν τον ςτϐχο 
του. 

Εύναι ςημαντικϐ να κατανοόςουμε ϐτι οι ςυμπεριφορϋσ που επιλϋγει το παιδύ μϋςω τησ 
Ενεργοϑσ Εξαρτόςησ δεν αξιολογοϑνται με βϊςη το ηθικϊ ό κοινωνικϊ ορθϐ, αλλϊ με βϊςη 
την προςϋλκυςη του ενδιαφϋροντοσ και τησ προςοχόσ των ενηλύκων. την πραγματικϐτητα 
το παιδύ, ϐταν υιοθετεύ τισ ςυμπεριφορϋσ του, δεν ενδιαφϋρεται ϊμεςα για την επιδοκιμαςύα 
ό την αποδοκιμαςύα τουσ, αλλϊ για την εναςχϐληςη των ενηλύκων με το πρϐςωπϐ του. 
ήταν, λοιπϐν, ο ενόλικοσ ςτρϋφει την προςοχό και το ενδιαφϋρον του ςτη ςυμπεριφορϊ του 
παιδιοϑ, αυτϐ εκλαμβϊνει τη ςτϊςη του ωσ επιτυχύα τησ ςτρατηγικόσ του, ϊςχετα με το εϊν 
η προςοχό και το ενδιαφϋρον του ενόλικου εκφρϊζονται ωσ αποδοκιμαςύα ό επιδοκιμαςύα 
τησ ςυμπεριφορϊσ του. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ η προςοχό και το ενδιαφϋρον των ενηλύκων 
λειτουργοϑν ςτη ςυνεύδηςη του παιδιοϑ ωσ «Ενιςχυτϋσ» τησ ςτρατηγικόσ του. 

Η υμπεριφορικό Προςϋγγιςη αποτελεύ μια προςπϊθεια του εκπαιδευτικοϑ να 
διαχειριςτεύ τη διαδικαςύα τησ Ενεργοϑ Εξαρτόςεωσ προσ ϐφελοσ του παιδαγωγικοϑ ϋργου. 
Ο εκπαιδευτικϐσ, γνωρύζοντασ πώσ ςκϋπτεται και ενεργεύ ο μαθητόσ, οργανώνει με λογικϐ 
τρϐπο ϋνα ςϑςτημα «θετικών και αρνητικών ενιςχϑςεων» και το διαχειρύζεται με ςκοπϐ να 
βοηθόςει το μαθητό να υιοθετόςει «επιθυμητϋσ ςυμπεριφορϋσ» ό, κατϊ την αντύςτροφη 
πορεύα, να απορρύψει «ανεπιθϑμητεσ ςυμπεριφορϋσ». Κατϊ την υλοπούηςη του χεδιαςμοϑ 
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του ο εκπαιδευτικϐσ υποβϊλλει το ϋργο του ςε διαρκό Αξιολϐγηςη, αναπροςαρμϐζοντασ τη 
δρϊςη του ανϊλογα με τισ περιςτϊςεισ και τισ ςυνθόκεσ. Μϋςα απϐ τη διαδικαςύα τησ 
Αξιολϐγηςησ και τησ Ανατροφοδϐτηςησ ο εκπαιδευτικϐσ αυξϊνει τισ πιθανϐτητεσ επιτυχύασ 
του ϋργου του, διευρϑνει την εργαςιακό του εμπειρύα και βελτιώνει την παιδαγωγικό του 
επϊρκεια. 
     Οι αρχϋσ τησ υμπεριφορικόσ Προςϋγγιςησ ςε ατομικϐ επύπεδο εφαρμϐζονται απϐ τον 
εκπαιδευτικϐ μϋςα ςτη ςχολικό αύθουςα κατϊ τη διεξαγωγό του μαθόματοσ. ε επύπεδο 
χολικόσ Μονϊδασ εφαρμϐζονται απϐ το ϑλλογο των Διδαςκϐντων. την περύπτωςη αυτό 
απαιτεύται ο ακριβόσ χεδιαςμϐσ ενϐσ οργανωμϋνου Προγρϊμματοσ Δρϊςησ και η 
υλοπούηςό του με την ενεργϐ ςυμμετοχό ϐλων των μελών του υλλϐγου. Η γραπτό 
αποτϑπωςη του χεδιαςμοϑ, τησ Εφαρμογόσ, τησ Αξιολϐγηςησ (Ενδιϊμεςησ–Σελικόσ) και 
τησ Ανατροφοδϐτηςησ του ϋργου εύναι ϋνασ παρϊγοντασ που ςυμβϊλλει ουςιαςτικϊ ςτην 
επιτυχύα και τη διϊχυςό του.  
(Οι θεωρητικϋσ αρχϋσ βαςύζονται  ςτο : Fontana, D., 1996)  
     Μϋςα ςε αυτϐ το θεωρητικϐ πλαύςιο ςχεδιϊςτηκε απϐ το Γυμνϊςιο Καρϊτουλα και 
ιδιαύτερα τον εκπαιδευτικϐ κ. Μιχαόλ Μπερκουτϊκη (ΠΕ01) το Πρϐγραμμα Δρϊςησ 
«Ελαχιςτοπούηςη των μονϐωρων απουςιών με την εφαρμογό των αρχών τησ υμπεριφορικόσ 
Προςϋγγιςησ» (ό «ΑΠΟΤΙΟΚΣΟΝΙΑ») με ςκοπϐ ϐχι μϐνο την μεύωςη των μονϐωρων 
απουςιών -- οι οπούεσ αποτελοϑν ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τουσ «ςϑμπτωμα» τησ 
παραβατικϐτητασ των μαθητών --  αλλϊ και τη γενικϐτερη ςυμμϐρφωςη ςτουσ κανϐνεσ του 
ςχολεύου. 

 

Σο Πρϐγραμμα Δρϊςησ «Ελαχιςτοπούηςη των μονϐωρων απουςιών με την 
εφαρμογό των αρχών τησ υμπεριφορικόσ Προςϋγγιςησ» 
  

 
Παρουςύαςη  
 
(Σο Πρϐγραμμα πρϐκειται να υποβληθεύ προσ ανϊρτηςη ςτο Παρατηρητόριο Καλών 
Πρακτικών τησ ΑΕΕ. Πλόρησ παρουςύαςη του Προγρϊμματοσ ϋχει αναρτηθεύ ςτον ςϑνδεςμο: 
http://gym-n-monast.fth.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/apousioktonia). 

  
Η «ΑΠΟΤΙΟΚΣΟΝΙΑ» εύναι ϋνα παιδαγωγικϐ Πρϐγραμμα Δρϊςησ που υλοποιεύται ςε 

επύπεδο χολικόσ Μονϊδασ και η εφαρμογό του οπούου προϒποθϋτει τη ςϑμφωνη γνώμη 
του υλλϐγου των Διδαςκϐντων και του υμβοϑλου Παιδαγωγικόσ Ευθϑνησ.    

Αςχολεύται αποκλειςτικϊ με τισ μονϐωρεσ απουςύεσ που οφεύλονται ςε παραβατικϋσ 
ςυμπεριφορϋσ και αποςκοπεύ ςτη θετικό τροποπούηςό τουσ. Ψσ παραβατικϋσ μονϐωρεσ 
απουςύεσ ορύζονται: α) η μονϐωρη αποβολό, β) η αδικαιολϐγητη απουςύα, γ) η 
καθυςτερημϋνη προςϋλευςη ςτη ςχολικό αύθουςα και δ) η ςυμμετοχό ςτο μϊθημα τησ 
Υυςικόσ Αγωγόσ χωρύσ αθλητικό φϐρμα. 

Σην κεντρικό ευθϑνη υλοπούηςησ του Προγρϊμματοσ αναλαμβϊνει ϋνασ εκπαιδευτικϐσ ο 
οπούοσ ορύζεται ωσ υντονιςτόσ. 

 

τόχοι 
 

1. Η τροποπούηςη τησ μαθητικόσ ςυμπεριφορϊσ με τον περιοριςμϐ (ό ακϐμη και την 
εξϊλειψη) του φαινϐμενου τησ μονϐωρησ απουςύασ και τησ χρόςησ κινητοϑ τηλεφώνου ςτην 
τϊξη.  

2. Η πρϐςκτηςη ευρϑτερησ παιδαγωγικόσ εμπειρύασ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ μϋςω τησ 
μεθοδικόσ, ςτοχευμϋνησ και ομαδικόσ δρϊςησ. 

http://gym-n-monast.fth.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/apousioktonia
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3. Η ανϊδειξη και η προβολό τησ δυναμικόσ που ϋχει η ςυλλογικϐτητα κατϊ την ϊςκηςη 
του παιδαγωγικοϑ ϋργου και η καλλιϋργεια του θετικοϑ κλύματοσ που γενικϊ 
χαρακτηρύζεται ωσ «κουλτοϑρα ςυνεργαςύασ». 

4. Η διϊχυςη τησ προςπϊθειασ με τη μορφό «Καλόσ Πρακτικόσ» ςτον ευρϑτερο 
εκπαιδευτικϐ χώρο. 
 
χεδιαςμόσ και μεθοδολογύα υλοπούηςησ 
 
     Η επιτυχύα ενϐσ παιδαγωγικοϑ Προγρϊμματοσ Δρϊςησ ςτηρύζεται ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτην 
αποδοχό του απϐ τη μαθητικό κοινϐτητα. Αν οι ύδιοι οι μαθητϋσ θϋλουν να ςυμμετϊςχουν 
ςτη διαδικαςύα του Προγρϊμματοσ Δρϊςησ, η επιτυχύα του εύναι εκ προοιμύου ςε μεγϊλο 
ποςοςτϐ εξαςφαλιςμϋνη. Η ελεϑθερη και ςυνειδητό αποδοχό του Προγρϊμματοσ Δρϊςησ 
απϐ τη μαθητικό κοινϐτητα διευκολϑνεται με την παρουςύαςό του υπϐ τη μορφό ενϐσ 
«Παιχνιδιοϑ» που διεξϊγεται με τη ςυμμετοχό ϐλων των μαθητών. το «Παιχνύδι» αυτϐ, 
ϐπωσ ςε ϐλα τα παιχνύδια, πρϋπει να υπϊρχουν «Κανϐνεσ», «Βαθμολογύα» και κυρύωσ 
«Νικητόσ». 
     Σο «Παιχνύδι» (ϋτςι θα ονομϊζεται ςτο εξόσ το Πρϐγραμμα Δρϊςησ) διεξϊγεται ςε επύπεδο 
χολικόσ Μονϊδασ και κϊθε ςχολικϐ τμόμα ανταγωνύζεται με τα ϊλλα. Σα τμόματα 
λαμβϊνουν «θετικό ενύςχυςη» κϊθε φορϊ που υιοθετοϑν μια «επιθυμητό ςυμπεριφορϊ» (ωσ 
«επιθυμητϋσ ςυμπεριφορϋσ» ορύζονται: α) η παρουςύα ςτη ςχολικό αύθουςα και β) η μη 
κατοχό και χρόςη κινητών τηλεφώνων). Η «θετικό ενύςχυςη» των τμημϊτων γύνεται με την 
απονομό «Πϐντων» που αποτελοϑν την αριθμητικό ϋκφραςη τησ επιβρϊβευςόσ τουσ για την 
καλό ςυμπεριφορϊ που υιοθϋτηςαν ςε ςυγκεκριμϋνα χρονικϊ διαςτόματα (μόνασ – ςχολικϐ 
ϋτοσ). 
     Παρϊλληλα, κατϊ τη διεξαγωγό του «Παιχνιδιοϑ» ο μαθητόσ ςε προςωπικϐ επύπεδο 
λαμβϊνει «αρνητικό ενύςχυςη», ϐταν αποβϊλλεται απϐ την τϊξη (μονϐωρη αποβολό), αφοϑ 
θα ϋχει υιοθετόςει  μια ςυγκεκριμϋνη μορφό «ανεπιθϑμητησ ςυμπεριφορϊσ». 
     Η «αρνητικό ενύςχυςη» που λαμβϊνει ο μαθητόσ ορύζεται ωσ εξόσ: ϐταν ο μαθητόσ 
αποβληθεύ, πηγαύνει ςτο γραφεύο του/τησ  Διευθυντό/-ντριασ και τον/την ενημερώνει για 
την αποβολό του και την αιτύα που την προκϊλεςε. τη ςυνϋχεια, πηγαύνει ςε ϋνα 
προκαθοριςμϋνο χώρο (το γραφεύο του Διευθυντό ό το γραφεύο των καθηγητών ό μια 
ςχολικό αύθουςα) και περνϊ την υπϐλοιπη διδακτικό ώρα απαςχολοϑμενοσ με μύα 
δημιουργικό δραςτηριϐτητα. Η επύβλεψη του μαθητό γύνεται απϐ τον/την Διευθυντό/-ντρια 
του ςχολεύου ό ανατύθεται ςε ϋναν εκπαιδευτικϐ που δεν διδϊςκει κατϊ τη ςυγκεκριμϋνη 
διδακτικό ώρα. 
      Κατϊ τη διεξαγωγό του «Παιχνιδιοϑ» τα ςχολικϊ τμόματα αθρούζουν τουσ «Πϐντουσ» 
τουσ. «Νικητόσ» αναδεικνϑεται το ςχολικϐ τμόμα που ςε μηνιαύα και ετόςια βϊςη 
ςυγκεντρώνει τη χαμηλϐτερη βαθμολογύα. Σο τμόμα αυτϐ ςε μηνιαύα και ετόςια βϊςη 
επιβραβεϑεται απϐ το ϑλλογο των Διδαςκϐντων με την παραχώρηςη «Προνομύων» που 
αποτελοϑν τη χρηςτικό διϊςταςη τησ «θετικόσ ενύςχυςησ» που λαμβϊνουν οι μαθητϋσ για 
την καλό ςυμπεριφορϊ που υιοθϋτηςαν ςτο προηγοϑμενο χρονικϐ διϊςτημα. Σα «Προνϐμια» 
ορύζονται ωσ εξόσ: α) ςε μηνιαύα βϊςη η εναςχϐληςη του τμόματοσ για δϑο (2) διδακτικϋσ 
ώρεσ με δραςτηριϐτητεσ που εύναι ευχϊριςτεσ και, κατϊ λογικό ςυνϋπεια, επιθυμητϋσ απϐ 
τουσ μαθητϋσ. Σϋτοιεσ δραςτηριϐτητεσ μπορεύ να εύναι η προβολό μιασ ταινύασ, η διδαςκαλύα 
χοροϑ ό μια ϊλλη καλλιτεχνικό δραςτηριϐτητα (τραγοϑδι, ζωγραφικό). Η επιλογό γύνεται 
απϐ τουσ μαθητϋσ ςε ςυνεργαςύα με τον/την Διευθυντό/-ντρια του ςχολεύου. β) το τϋλοσ 
του χολικοϑ Ϊτουσ οι μαθητϋσ του τμόματοσ που αναδεύχθηκε ετόςιοσ «Νικητόσ» του 
«Παιχνιδιοϑ»λαμβϊνουν ϋντυπο «Αναμνηςτικϐ Βραβεύο», ςτο οπούο ο ϑλλογοσ εκφρϊζει τα 
ςυγχαρητόρια του για την επιτυχύα τουσ. Η ετόςια επιβρϊβευςη θα όταν καλϐ να πϊρει και 
τη μορφό μιασ υλικόσ παροχόσ (π.χ. ϋνα βιβλύο), εϊν υπϊρχουν διαθϋςιμοι πϐροι. Σο 
επιθυμητϐ αυτϐ ενδεχϐμενο επαφύεται ςτην κρύςη του Διευθυντό/-ντριασ. 
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     Σα ςχετικϊ με την οργϊνωςη και τουσ κανϐνεσ του «Παιχνιδιοϑ» κοινοποιοϑνται ςτουσ 
μαθητϋσ πϋντε (5) τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν απϐ την επύςημη ϋναρξό του. 
 
Φρονοδιϊγραμμα και διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ 
       
     Κατϊ τη διϊρκεια του α΄ τριμόνου οι μαθητϋσ αγνοοϑν την ϑπαρξη του «Παιχνιδιοϑ». το 
διϊςτημα αυτϐ ςυνόθωσ πραγματοποιοϑν μονϐωρεσ απουςύεσ. Αυτϋσ καταγρϊφονται ςτα 
Βιβλύα (Απουςιολϐγια, Βιβλύα Υούτηςησ) και τα Αρχεύα (Ατομικϊ Δελτύα) του ςχολεύου. 
κοπϐσ αυτόσ τησ φϊςησ εύναι η δημιουργύα ενϐσ αντικειμενικοϑ μϋτρου ςϑγκριςησ που θα 
λειτουργόςει ωσ η βϊςη των Κριτηρύων Επιτυχύασ. 
     Λύγο πριν την ϋναρξη του β΄ τριμόνου οι μαθητϋσ ενημερώνονται για την οργϊνωςη του 
«Παιχνιδιοϑ» και γύνεται η ανϊρτηςη των «Κανϐνων» του ςτισ αύθουςεσ. 
Κατϊ τη διϊρκεια του β΄ και του γ΄ τριμόνου ςε μηνιαύα βϊςη τα τμόματα του ςχολεύου 
ςυγκεντρώνουν τουσ «Πϐντουσ» που τουσ αναλογοϑν με βϊςη τον αριθμϐ και την ποιϐτητα 
των «επιθυμητών ςυμπεριφορών» τουσ, ενώ ο ϑλλογοσ των Διδαςκϐντων απαντϊ ςτουσ 
μαθητϋσ ςταθερϊ με την πιςτό εφαρμογό του πλαιςύου των «θετικών και αρνητικών 
ενιςχϑςεων» που ϋθεςε ςτην αρχό του «Παιχνιδιοϑ». 
     Κατϊ το ύδιο χρονικϐ διϊςτημα καταγρϊφονται ςε «Πύνακεσ» οι μονϐωρεσ απουςύεσ των 
τμημϊτων, ενώ τα αποτελϋςματα τησ καταγραφόσ ςυγκρύνονται με τα αντύςτοιχα 
αποτελϋςματα των προηγοϑμενων μετρόςεων ςε μηνιαύα βϊςη. 
το τϋλοσ του γ΄ τριμόνου (πριν απϐ τισ εξετϊςεισ) ο ϑλλογοσ αναδεικνϑει το τμόμα που 
ςυγκϋντρωςε τη χαμηλϐτερη «Βαθμολογύα» ετόςιο «Νικητό» του «Παιχνιδιοϑ» και το 
επιβραβεϑει με την παροχό του «Αναμνηςτικοϑ Βραβεύου». 
 

Αξιολόγηςη και Κριτόρια επιτυχύασ 
Ψσ βϊςη Αξιολϐγηςησ τησ επιτυχύασ του ϋργου ορύζεται η καταγραφό των μονϐωρων 
απουςιών του α΄ τριμόνου. Αμϋςωσ μετϊ τη λόξη του καταγρϊφονται ςε «Πύνακα» 
αριθμητικϊ ανϊ τμόμα οι μονϐωρεσ απουςύεσ που καταχωρύςτηκαν ςτα Απουςιολϐγια και 
τα Βιβλύα Υούτηςησ μϋχρι και τισ 30/11/2014. 
το διϊςτημα που μεςολαβεύ μϋχρι το τϋλοσ του χολικοϑ Ϊτουσ καταγρϊφονται ανϊ μόνα 
με τον ύδιο ακριβώσ τρϐπο οι μονϐωρεσ απουςύεσ των τμημϊτων. 
Η Αξιολϐγηςη του ϋργου γύνεται με βϊςη τη ςϑγκριςη των αριθμητικών δεδομϋνων που 
προκϑπτουν απϐ την καταγραφό των «Πινϊκων». Η αϑξηςη ό η μεύωςη του ςυνϐλου των 
μονϐωρων απουςιών που καταγρϊφονται κϊθε μόνα ςτουσ «Πύνακεσ» ανϊ τμόμα με 
αναγωγό του ποςοςτοϑ τουσ επύ τοισ εκατϐ (¿) εκφρϊζουν αριθμητικϊ το ποςοςτϐ τησ 
αποτυχύασ ό τησ επιτυχύασ του ϋργου. Με βϊςη τισ αριθμητικϋσ ενδεύξεισ που προκϑπτουν 
απϐ την καταγραφό και την καταμϋτρηςη των μονϐωρων απουςιών πραγματοποιεύται ςτισ 
Παιδαγωγικϋσ υνεδριϊςεισ του υλλϐγου η Αξιολϐγηςη και η Ανατροφοδϐτηςη του ϋργου. 
Ψσ βϊςη επιτυχύασ του ϋργου ορύζεται: α) η μεύωςη των μονϐωρων απουςιών που 
καταγρϊφηκαν το β΄ τρύμηνο κατϊ 20¿ ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ απουςύεσ του α΄ 
τριμόνου. β) η μεύωςη των μονϐωρων απουςιών που καταγρϊφηκαν το γ΄ τρύμηνο κατϊ 
30¿ ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ απουςύεσ του α΄ τριμόνου. 
Επειδό τα ςχολικϊ τρύμηνα δεν εύναι ςτην πραγματικϐτητα ιςϐχρονα, ο υπολογιςμϐσ των ωσ 
ϊνω ποςοςτών γύνεται με τη ςϑγκριςη των αριθμητικών δεδομϋνων που προκϑπτουν μετϊ 
απϐ την αναγωγό του ςυνολικοϑ αριθμοϑ των μονϐωρων απουςιών κϊθε τριμόνου ςτον 
μϋςο ϐρο ανϊ διδακτικό εβδομϊδα. 

 
Μϋςα και πόροι 
     Η υλοπούηςη του «Παιχνιδιοϑ» απαιτεύ ελϊχιςτουσ οικονομικοϑσ πϐρουσ (μερικϋσ 
φωτοτυπύεσ εύναι αρκετϋσ) και ςτην πραγματικϐτητα δεν δημιουργεύ καμύα οικονομικό 
επιβϊρυνςη ςτον προϒπολογιςμϐ του ςχολεύου. 
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     Σα μϋςα που χρειϊζονται για την υλοπούηςό του (ηλεκτρονικϐσ υπολογιςτόσ, εκτυπωτόσ, 
φωτοτυπικϐ μηχϊνημα) υπϊρχουν όδη ςτο ςχολεύο και χρηςιμοποιοϑνται καθημερινϊ απϐ 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ. 
     Η ετόςια επιβρϊβευςη του τμόματοσ που αναδεύχθηκε «Νικητόσ» θα όταν καλϐ να 
ςυνοδεϑεται και με μύα υλικό παροχό. Ϊνα καλϐ βιβλύο λογοτεχνύασ, για παρϊδειγμα, θα 
αϑξανε το αύςθημα τησ επιτυχύασ (και κατϊ λογικό ςυνϋπεια την επιθυμύα τησ νύκησ) και θα 
ϋδινε ςτουσ μαθητϋσ την ευκαιρύα μιασ ευχϊριςτησ και δημιουργικόσ εναςχϐληςησ για τουσ 
καλοκαιρινοϑσ μόνεσ. 

 
Η υλοπούηςη του Προγρϊμματοσ «Ελαχιςτοπούηςη των μονόωρων απουςιών με 
την εφαρμογό των αρχών τησ υμπεριφορικόσ Προςϋγγιςησ» 
 
     Η ιδϋα του Προγρϊμματοσ Δρϊςησ ανόκει ςτο γυμνϊςιο Καρϊτουλα. Ο ςχεδιαςμϐσ του 
ϋγινε απϐ μια τριμελό Ομϊδα Εργαςύασ την οπούα αποτελοϑςαν οι  εκπαιδευτικού: 
κ.Μπερκουτϊκησ Μιχαόλ (ΠΕ 01), κ. κεμπϋ Ελιςϊβετ (ΠΕ 05) και κ. Σετρϊδη Μαρύα (ΠΕ 02)  
υπϐ την επύβλεψη τησ Διευθϑντριασ κ. Λϋλλα Ανδρομϊχησ (ΠΕ05) και υλοποιόθηκε απϐ μύα 
μικρό ομϊδα ςχολεύων, η οπούα αποτελεύται εκτϐσ απϐ το Γυμνϊςιο Καρϊτουλα απϐ 
(αλφαβητικϊ): το Γυμνϊςιο Βαςιλακύου (ΠΤΔΕ Ηλεύασ) του οπούου Διευθυντόσ εύναι ο κ. 
πϑροσ Παπαδϐπουλοσ,  
το Γυμνϊςιο Δομϋνικου (ΠΤΔΕ Λαρύςησ) του οπούου Διευθυντόσ εύναι ο κ.  Γεώργιοσ 
Κουκοϑλησ  και το Γυμνϊςιο Νϋου Μοναςτηρύου (ΠΤΔΕ Υθιώτιδασ) του οπούου Διευθυντόσ 
εύναι ο κ. Κωνςταντύνοσ παλιώρασ.    
     Οι ϑνδεςμοι των χολικών Μονϊδων  όταν: ο κ. Ηλιϐπουλοσ Κωνςταντύνοσ (Γ/ςιο 
Βαςιλακύου), ο κ. Ζαχαριϊσ Φρόςτοσ (Γ/ςιο Δομϋνικου) και  η κ. Ζώγα Ιφιγϋνεια (Γ/ςιο Νϋου 
Μοναςτηρύου). 
     Σα ςχολεύα τησ ομϊδασ όταν ιςϐτιμα και μετεύχαν ιςομερώσ ςτισ υποχρεώςεισ και τα 
οφϋλη που απϋρρεαν απϐ την Εφαρμογό του Προγρϊμματοσ Δρϊςησ. Η κεντρικό, ϐμωσ, 
ευθϑνη τησ υλοπούηςόσ του ανόκε ςτο Γυμνϊςιο Καρϊτουλα.  
     Ο χεδιαςμϐσ και η Εφαρμογό του Προγρϊμματοσ Δρϊςησ ϋγινε με τη ςϑμφωνη γνώμη 
και επύβλεψη των αρμϐδιων υμβοϑλων Παιδαγωγικόσ Ευθϑνησ και ςυγκεκριμϋνα, τησ κ. 
ουςϊνασ Ζαχαροποϑλου, υμβοϑλου Υιλολϐγων Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Ηλεύασ, 
υπεϑθυνησ των Γ/ςύων Βαςιλακύου και Καρϊτουλα, κ. Δημότριου  Κολοκοτρώνη, 
υμβοϑλου Πληροφορικόσ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Λϊριςασ, υπεϑθυνου του Γ/ςιου 
Δομϋνικου και κ. Κοςμϊ Ηλιϊδη, υμβοϑλου Πληροφορικόσ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ 
Υθιώτιδασ, υπεϑθυνου του Γ/ςύου Νϋου Μοναςτηρύου.  
     Ο χρϐνοσ υλοπούηςόσ του  χωρύςτηκε ςε τρεισ (3) ιςϐχρονεσ και διαδοχικϋσ περιϐδουσ. Οι 
περύοδοι αυτϋσ ονομϊζονται: «περύοδοι εργαςύασ» και ορύζονται ωσ εξόσ:  
α΄ περύοδοσ εργαςύασ: απϐ την 01-12-2014 ϋωσ και την 31-01-2015.  
β΄ περύοδοσ εργαςύασ: απϐ την 01-02-2015 ϋωσ και την 31-03-2015.  
γ΄ περύοδοσ εργαςύασ: απϐ την 01-04-2015 ϋωσ και την 31-05-2015.  
Οι μαθητϋσ των ςχολεύων ενημερώθηκαν για το Πρϐγραμμα μϋςα απϐ αφύςεσ που 
δημιοϑργηςαν οι ύδιοι και οι οπούεσ αναρτόθηκαν ςτισ αύθουςεσ και οι οπούεσ τουσ 
υπενθϑμιζαν το «παιχνύδι» και τουσ κανϐνεσ του (βλ. Παρϊρτημα 1). 
Κϊθε ενϋργεια καταγραφϐταν ςτο Φρονολϐγιο που τηροϑςε η Ομϊδα Εργαςύασ, η οπούα εύχε 
και την ευθϑνη τησ παρακολοϑθηςησ, αξιολϐγηςησ και ανατροφοδϐτηςησ του ϋργου.   
Απϐ την αρχό τησ εφαρμογόσ του Προγρϊμματοσ εύχε εξαγγελθεύ  κϊποιο ϋπαθλο, και 
μϊλιςτα με τρϐπο που διϋγειρε την περιϋργεια και την φανταςύα των μαθητών, για το τμόμα 
εκεύνο που θα παρουςύαζε τη μεγαλϑτερη μεύωςη των μονϐωρων απουςιών.  
τα τελικϊ αποτελϋςματα η Ομϊδα Εργαςύασ εκτιμϊ ϐτι το κρύςιμο ςτατιςτικϐ μϋγεθοσ 
αποτυπώνεται ςτη ςυνολικό μεύωςη των μονϐωρων απουςιών ςτα δϑο τελευταύα τρύμηνα 
κατϊ 31¿ (ϋναντι ςτϐχου 28¿) ςϑμφωνα με τον Πύνακα 1.  
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Πύνακασ 1: Η τελικό ςτατιςτικό αποτύμηςη του Προγρϊμματοσ Δρϊςησ 
 
Με βϊςη αυτό τη μεύωςη η ςυνολικό πορεύα τησ Εφαρμογόσ του Προγρϊμματοσ Δρϊςησ 
κρύνεται επιτυχόσ δεδομϋνων και των ςυνθηκών που επικρατοϑν ςε αυτϊ τα ςχολεύα και 
του γεγονϐτοσ ϐτι όταν η πρώτη φορϊ που εφαρμϐςτηκε το Πρϐγραμμα. 

 

πκπεξάζκαηα 

      Η ςυμπεριφορϊ των μαθητών μϋςα ςτην ςχολικό τϊξη εύναι ϋνασ καθοριςτικϐσ 
παρϊγοντασ για την επιτυχό ϋκβαςη του διδακτικοϑ ϋργου. Θεωρώντασ ϐτι το καθιερωμϋνο 
ςϑςτημα ποινών δεν εύναι λειτουργικϊ αποτελεςματικϐ και οριςμϋνεσ φορϋσ μπορεύ να 
επιτεύνει το πρϐβλημα τησ ςχολικόσ αταξύασ, ενώ ςυγχρϐνωσ δεν δύνει μϐνιμη λϑςη, η 
εκπαιδευτικό κοινϐτητα προςπαθεύ να βρει τρϐπουσ για να αντιμετωπύςει την 
παρεκκλύνουςα διαγωγό των μαθητών. 
      Σο Πρϐγραμμα δρϊςησ «Ελαχιςτοπούηςη των μονϐωρων απουςιών με την εφαρμογό των 
αρχών τησ υμπεριφορικόσ Προςϋγγιςησ» βαςύζεται ςτην αρχό ϐτι η ανθρώπινη 
ςυμπεριφορϊ απαιτεύ θετικό ενύςχυςη προκειμϋνου το ϊτομο να οδηγηθεύ τελικϊ ςε 
ςυνειδητό αλλαγό. Μϋςα ςε αυτϐ το πλαύςιο εκπονόθηκε ϋνα Πρϐγραμμα Δρϊςησ, που 
παρϋχοντασ τα κατϊλληλα κύνητρα, ςτοχεϑει ςτη μεύωςη των μονϐωρων απουςιών, κϊτι 
που παιδαγωγικϊ επιδιώκεται, ώςτε παρϊλληλα να μειωθεύ η αταξύα μϋςα ςτην ςχολικό 
τϊξη και να ομαλοποιηθεύ το παιδαγωγικϐ κλύμα τησ αύθουςασ προσ ϐφελοσ των μαθητών. 
ήταν το παιδαγωγικϐ κλύμα τησ τϊξησ εύναι το επιθυμητϐ,  μποροϑν να επιτευχθοϑν οι 
διδακτικού και οι ευρϑτεροι ςτϐχοι τησ διδαςκαλύασ δημιουργοϑνται οι προϒποθϋςεισ για να 
αναπτυχθεύ η δημιουργικϐτητα των μαθητών. Παρϊλληλα, με αυτϐ το Πρϐγραμμα 
ενδυναμώνονται οι ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ, εμπιςτοςϑνησ και αμοιβαύου ςεβαςμοϑ τϐςο των 
μαθητών με τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐςο και των εκπαιδευτικών μεταξϑ τουσ.  
      Σο Πρϐγραμμα εφαρμϐςτηκε κατϊ τη ςχολικό χρονιϊ 2014 – 2015 ςε μια ομϊδα μικρών 
περιφερειακών Γυμναςύων με τα γνωςτϊ προβλόματα που κϊθε τϋτοιο ςχολεύο 
αντιμετωπύζει. την εφαρμογό του ςημεύωςε πολϑ θετικϊ αποτελϋςματα τϐςο ςτην μεύωςη 
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των απουςιών ϐςο και ςτη βελτύωςη των ςχϋςεων των μελών τησ εκπαιδευτικόσ 
κοινϐτητασ και του τρϐπου με τον οπούο αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ το ςχολεύο αφόνοντασ 
ευχϊριςτη διϊθεςη ςε ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 
      Η εφαρμογό του Προγρϊμματοσ για 2 ό περιςςϐτερα ςχολικϊ ϋτη ςτουσ ύδιουσ μαθητϋσ 
ϋχει ενδιαφϋρον προκειμϋνου να καταδεύξει την αποτελεςματικϐτητϊ του και την παγύωςη 
των επιθυμητών ςυμπεριφορών. Επιπλϋον, όδη προωθεύται η διεϑρυνςό του ςε μεγαλϑτερο 
κϑκλο ςχολικών μονϊδων ωσ καλόσ πρακτικόσ, ώςτε να γύνει κτόμα τησ εκπαιδευτικόσ 
κοινϐτητασ με απώτερο ςκοπϐ  να αποτελϋςει για ϐλα τα ςχολεύα μια εναλλακτικό 
ευχϊριςτη διαδικαςύα ομαλοπούηςησ τησ ςυμπεριφορϊσ των μαθητών.   
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Παξάξηεκα 

 
Α Π Ο Τ  Ι Ο Κ Σ Ο Ν Ι Α 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΣΟΤ «ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΤ» 
1. Σο παιχνύδι μασ εύναι ομαδικϐ και παύζεται εντϐσ του Ψρολογύου Προγρϊμματοσ. Κατϊ τη 

διεξαγωγό του τα ςχολικϊ τμόματα ςυναγωνύζονται μεταξϑ τουσ.  
2. Σα ςχολικϊ τμόματα ςε μηνιαύα και ετόςια βϊςη αθρούζουν τισ μονϐωρεσ απουςύεσ που 

καταγρϊφονται ςτα απουςιολϐγιϊ τουσ.  
3. «Νικητόσ» αναδεικνϑεται το ςχολικϐ τμόμα που ςε μηνιαύα και ετόςια βϊςη ςυγκε-

ντρώνει τη χαμηλϐτερη «Βαθμολογύα» μετϊ απϐ: α) την αναγωγό του ςυνολικοϑ αριθμοϑ των 
μονϐωρων απουςιών του ςτο μϋςο ϐρο ανϊ μαθητό, β) τον πολλαπλαςιαςμϐ του 
αποτελϋςματοσ τησ αναγωγόσ με το υντελεςτό 1000, και γ) την πρϐςθεςη των αρνητικών 
πϐντων που ϋλαβε το τμόμα για κατοχό (50 πϐντοι) και χρόςη (100 πϐντοι) κινητών 
τηλεφώνων ςτο ανωτϋρω γινϐμενο.  

4. Η καταμϋτρηςη των απουςιών και η καταχώρηςη τησ «Βαθμολογύασ» γύνεται απϐ το 
υντονιςτό, ο οπούοσ ορύζεται με απϐφαςη του υλλϐγου των Διδαςκϐντων. το τϋλοσ κϊθε 
μόνα ο υντονιςτόσ αναρτϊ ςτισ ςχολικϋσ αύθουςεσ ειδικϐ «Πύνακα» με τη μηνιαύα 
«Βαθμολογύα» ϐλων των ςχολικών τμημϊτων.  

5. Σα πενταμελό μαθητικϊ ςυμβοϑλια ϋχουν το δικαύωμα να καταμετροϑν παρϊλληλα με το 
υντονιςτό τη «Βαθμολογύα» του τμόματϐσ τουσ (ϐχι των ϊλλων τμημϊτων).  

6. ε περύπτωςη διαφωνύασ με τη «Βαθμολογύα» που εύναι καταχωρημϋνη ςτουσ 
αναρτημϋνουσ «Πύνακεσ» τα πενταμελό μαθητικϊ ςυμβοϑλια απευθϑνονται αρχικϊ ςτο 
υντονιςτό και του αναφϋρουν τα ςχετικϊ με τη διαφωνύα τουσ.  

7. Αν μετϊ απϐ αυτϐ δεν επιλυθεύ με κοινϊ αποδεκτϐ τρϐπο το ζότημα τησ διαφωνύασ, τα 
πενταμελό μαθητικϊ ςυμβοϑλια απευθϑνονται ςτη Διεϑθυνςη του ςχολεύου. Η κρύςη τησ 
Διεϑθυνςησ του ςχολεύου εύναι η τελικό και γύνεται αποδεκτό απϐ ϐλουσ.  

8. το τϋλοσ κϊθε μόνα το τμόμα που ανακηρϑςςεται «Νικητόσ» κερδύζει ΔΤΟ (2) ΔΙ-
ΔΑΚΣΙΚΕ ΨΡΕ ΜΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΨΡΟΛΟΓΙΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. Σο πενταμελϋσ μαθητικϐ ςυμβοϑλιο του τμόματοσ ςε ςυνεννϐηςη με τη 
Διεϑθυνςη επιλϋγει τη δημιουργικό δραςτηριϐτητα με την οπούα επιθυμεύ να αςχοληθεύ το 
ςχολικϐ τμόμα καθώσ και το χρϐνο τησ υλοπούηςόσ τησ.  

9. Σο ςχολικϐ τμόμα που ςε μηνιαύα βϊςη ανακηρϑςςεται «Νικητόσ» για περιςςϐτερεσ απϐ 
μύα (1) φορϋσ δεν μπορεύ επιλϋξει για δεϑτερη (2) φορϊ τισ ύδιεσ διδακτικϋσ ώρεσ για την 
υλοπούηςη των δημιουργικών του δραςτηριοτότων.  

10. το τϋλοσ του χολικοϑ Ϊτουσ ο υντονιςτόσ αναρτϊ ςτισ ςχολικϋσ αύθουςεσ «Πύνακα» 
με την ετόςια «Βαθμολογύα» ϐλων των ςχολικών τμημϊτων.  

11. Σα πενταμελό μαθητικϊ ςυμβοϑλια ςτο τϋλοσ του χολικοϑ Ϊτουσ ελϋγχουν την τε λικό 
«Βαθμολογύα» του τμόματϐσ τουσ (ϐχι των ϊλλων τμημϊτων) και να αναφϋρουν τισ τυχϐν 
διαφωνύεσ τουσ ιεραρχικϊ ςτο υντονιςτό και τη Διεϑθυνςη του ςχολεύου. Η κρύςη τησ 
Διεϑθυνςησ του ςχολεύου εύναι η τελικό και γύνεται αποδεκτό απϐ ϐλουσ.  

12. Οι μαθητϋσ του τμόματοσ που ανακηρϑςςεται «Νικητόσ» για το ςϑνολο του χολικοϑ 
Ϊτουσ κερδύζουν ΕΝΣΤΠΟ ΑΝΑΜΝΗΣΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, ςτο οπούο ο ϑλλογοσ των Διδαςκϐντων 
εκφρϊζει την επιβρϊβευςό του για την επιτυχύα τουσ (υπϊρχει, ϊραγε, για τον ετόςιο 
«Νικητό» ϋνα ακϐμη δώρο ϋκπληξη; Ο χρϐνοσ θα μασ το δεύξει !!!)   
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Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζει μια διδακτικό πρϐταςη για την αξιοπούηςη βύντεο – ταινύασ 
ελληνικοϑ κινηματογρϊφου ςτη διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ Πολιτικόσ Παιδεύασ Α’ τϊξησ ΓΕΛ και 
ςυγκεκριμϋνα τησ επύδραςησ που αςκεύ η οικογϋνεια ωσ φορϋασ κοινωνικοπούηςησ και ϊςκηςησ 
κοινωνικοϑ ελϋγχου ςτα ϊτομα. Αρχικϊ γύνεται μια ςϑντομη βιβλιογραφικό επιςκϐπηςη για τη χρόςη 
του βύντεο ςτη διδαςκαλύα. τη ςυνϋχεια παρουςιϊζεται η πρϐταςη διδαςκαλύασ ωσ μια καινοτϐμα 
προςϋγγιςη ςτον τρϐπο που ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει για να διδϊξει το μϊθημϊ του. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Βύντεο, κινηματογρϊφοσ, κοινωνικοπούηςη, οικογϋνεια 

Δηζαγσγή 

Η εκπαιδευτικό διαδικαςύα αποτελεύ μια πολϑπλοκη δραςτηριϐτητα μϋςω τησ οπούασ ο 
εκπαιδευτικϐσ καλεύται να μεταδώςει ςτο μαθητό γνώςεισ, να τον βοηθόςει να αναπτϑξει 
δεξιϐτητεσ και να του καλλιεργόςει ςτϊςεισ για το αντικεύμενο τησ επιςτόμησ που διδϊςκει. 
τϐχοσ του εκπαιδευτικοϑ δε θα πρϋπει να εύναι η απλό μετϊδοςη γνώςεων ςτο μαθητό 
αλλϊ η ςϑνδεςό τουσ με τον πραγματικϐ κϐςμο για να αποκτόςουν οι γνώςεισ αυτϋσ 
πρακτικό αξύα για το μαθητό. Για την επιτυχό ϋκβαςη τησ προςπϊθειασ αυτόσ, ο 
εκπαιδευτικϐσ ϋχει τη δυνατϐτητα να χρηςιμοποιόςει διϊφορεσ μεθϐδουσ και ποικύλα μϋςα 
διδαςκαλύασ. 

Η παροϑςα εργαςύα ϋχει ωσ ςτϐχο να εξετϊςει τη δυνατϐτητα εφαρμογόσ ενϐσ 
εναλλακτικοϑ τρϐπου διδαςκαλύασ αφηρημϋνων εννοιών ςε μαθητϋσ λυκεύου, μϋςω τησ 
αξιοπούηςησ μιασ κινηματογραφικόσ ταινύασ. 

ϑμφωνα με τον Piaget, κατϊ τη διαδικαςύα τησ νοητικόσ τουσ ανϊπτυξησ, τα παιδιϊ 
κατϊ τη ςχολικό ηλικύα ϋχουν ωσ κϑριο χαρακτηριςτικϐ τη ςυγκεκριμϋνη ςκϋψη, η οπούα 
απαιτεύ την εποπτικό προςϋγγιςη των προςλαμβανομϋνων (Κραςανϊκησ, 1996). Για τον 
Bruner η εποπτεύα λειτουργεύ ενιςχυτικϊ ςτην αναπαρϊςταςη των εννοιών, εξαιτύασ του ϐτι 
αποτελοϑν ϋντονα αιςθητηριακϊ αποτυπώματα (Bruner, 1996). το πλαύςιο αυτϐ 
καθύςταται αναγκαύα η αξιοπούηςη μϋςων τα οπούα ςυμβϊλλουν ςτην οπτικοπούηςη 
θεωρητικών ό αφηρημϋνων γνώςεων, οι οπούεσ επιδιώκεται να αποκτηθοϑν απϐ τουσ 
μαθητϋσ ωσ αποτϋλεςμα τησ διδακτικόσ διαδικαςύασ (Κραςανϊκησ, 1996). 
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Σα ςημερινϊ παιδιϊ γεννιοϑνται ςε ϋναν κϐςμο διαποτιςμϋνο απϐ τα μϋςα επικοινωνύασ 
(τηλεϐραςη, εφημερύδεσ, διαδύκτυο, κινητϐ τηλϋφωνο, κ.α.). Απϐ τη βρεφικό ηλικύα ξεκινϊ η 
ϋκθεςό τουσ ςε κϊθε μορφό οθϐνησ, ενώ απϐ την παιδικό ηλικύα εύναι καθημερινού χρόςτεσ 
των μϋςων (Κοϑρτη, 2012). Σο ερώτημα που τύθεται λοιπϐν εύναι: κατϊ πϐςο μπορεύ να 
προςαρμοςτεύ η διδακτικό πρϊξη ςτα παραπϊνω δεδομϋνα ϋτςι ώςτε να πετϑχει καλϑτερα 
αποτελϋςματα για τουσ μαθητϋσ; 

Οπηηθνπνηεκέλε γλψζε 

Οι νϋεσ τεχνολογύεσ ςτην εκπαύδευςη μποροϑν να αλλϊξουν ριζικϊ τον τρϐπο πρϐςβαςησ 
ςτη γνώςη; Η εξϊπλωςη τησ οπτικοακουςτικόσ πληροφορύασ ςυνϋβαλε ώςτε να αποκτόςει 
εδώ και καιρϐ βαρϑνουςα ςημαςύα το πολυτροπικϐ μόνυμα, δηλαδό το μόνυμα που 
περιλαμβϊνει κεύμενο, εικϐνα και όχο. Ϊτςι, δημιουργόθηκε η ανϊγκη να ξεφϑγουμε απϐ τον 
παραδοςιακϐ τρϐπο διδαςκαλύασ, που βαςύζεται αποκλειςτικϊ ςτο γραπτϐ και προφορικϐ 
λϐγο, επιδιώκοντασ ϋναν εγγραμματιςμϐ ςτα δϑο αυτϊ μϋςα και να ςτοχεϑςουμε ςε ϋναν 
πιο ςϑνθετο «οπτικοακουςτικϐ εγγραμματιςμϐ», καλλιεργώντασ την ικανϐτητα των 
μαθητών να αναλϑςουν ϋνα οπτικοακουςτικϐ κεύμενο (Αθαναςϊτου κ.ϊ, 2011). 

Ο Arnheim (2005) επιςημαύνει ϐτι η «οπτικό εκπαύδευςη» θα πρϋπει να εύναι ϋνασ απϐ 
τουσ πϐλουσ γϑρω απϐ τον οπούο πρϋπει να οργανώνεται το εκϊςτοτε Αναλυτικϐ 
Πρϐγραμμα. Για την επύτευξη αυτό απαιτεύται η ανϊλογη εκπαύδευςη και προετοιμαςύα των 
μαθητών, ενώ απϐ τη δικό του πλευρϊ ο εκπαιδευτικϐσ οφεύλει να παρακινεύ τουσ μαθητϋσ 
του προσ την κριτικό αντιπαρϊθεςη με τα χρηςιμοποιοϑμενα «μϋςα» και τα πληροφοριακϊ 
μηνϑματα που προϋρχονται απϐ αυτϊ. Ιδιαύτερα ϐταν τα μηνϑματα που εκπϋμπονται εύναι 
πολλαπλϊ και ταχϑτατα αλληλοδιαδεχϐμενα, ϐπωσ κυρύωσ ςυμβαύνει με τα 
οπτικοακουςτικϊ μϋςα. Ειδικϊ για την περύπτωςη αυτών των «μϋςων» η διδακτικό 
προςϋγγιςη χρειϊζεται να ςτηρύζεται ςτην κριτικό ανϊλυςη και ςυζότηςη των 
μεταδιδϐμενων μηνυμϊτων και την αυτενεργϐ ςυμμετοχό των μαθητών (Ντϊβου, 2005; 
Παπαθαναςϐπουλοσ, 2009), με ϋναν, ωςτϐςο, ςτοχευμϋνο και διδακτικϊ προςδιοριςμϋνο 
τρϐπο. 

Ο ςυνδυαςμϐσ εικϐνασ και φανταςύασ λειτουργεύ ωσ ϋνα αποτελεςματικϐ εργαλεύο ςτη 
ςϑνθεςη αλλϊ και αναςϑνθεςη του προβαλλϐμενου νοόματοσ, παρϊ την ϐποια επιρροό 
μπορεύ να υφύςταται απϐ υποκειμενικϊ δεδομϋνα (Perkins, 1994). την ουςύα η γνώςη 
προςεγγύζεται ωσ προώϐν επικοινωνιακόσ διαπραγμϊτευςησ μεταξϑ του ατϐμου και του 
κϐςμου και ςτην κατϊςταςη αυτό τα «μϋςα» ϋχουν ιδιαύτερη αξύα και αςκοϑν 
διαμεςολαβητικϐ και διευκολυντικϐ ρϐλο. Ψσ εκ τοϑτου, καθοριςτικό ςημαςύα ϋχουν τϐςο η 
καταλληλϐτητϊ τουσ ϐςο και ο τρϐποσ αξιοπούηςόσ τουσ. 

Ο θηλεκαηνγξάθνο θαη ην βίληεν ζηε δηδαζθαιία 

όμερα, ο κινηματογρϊφοσ ϋχει «κερδύςει» πολλοϑσ εκπαιδευτικοϑσ ϐλων των 
ειδικοτότων που τον εντϊςςουν ςτον προγραμματιςμϐ τουσ, κατϊ κϑριο λϐγο με τη μορφό 
τησ «παρακολοϑθηςησ μιασ ταινύασ» (Αγραφιώτησ, 2015). Διακρύνεται απϐ ϐλεσ τισ ϊλλεσ 
τϋχνεσ ςτο ϐτι αποκτϊ μορφό αποκλειςτικϊ με τη μεςολϊβηςη τησ τεχνολογύασ. Επύςησ, 
εύναι μια δραςτηριϐτητα τησ οπούασ το αποτϋλεςμα εύναι ϊυλο και ενεργοποιεύται με 
μηχανικό υποςτόριξη (Carroll, 2008). Ο κινηματογρϊφοσ ςτισ μϋρεσ μασ ϋχει υποκαταςταθεύ 
ςημαντικϊ απϐ το βύντεο, το οπούο μπορεύ να προβληθεύ με τισ νϋεσ τεχνολογύεσ οπουδόποτε 
αυτϋσ υπϊρχουν, ϊρα και ςτο ςχολεύο. Σα βαςικϊ πλεονεκτόματα του βύντεο εύναι τα 
ακϐλουθα (Ζευκιλόσ, 1989; Κανϊκησ, 1989): 
 Μπορεύ να παρϊςχει οπτικοποιημϋνη γνώςη. 
 Ϊχει απλϐ χειριςμϐ. 
 Μπορεύ να εγγραφεύ οτιδόποτε και να προβληθεύ ςτην οθϐνη τησ τηλεϐραςησ ό του 

ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό, ϐταν και ϐςεσ φορϋσ εύναι επιθυμητϐ. 
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 Προςφϋρει τη δυνατϐτητα τηλεχειριςμοϑ βραδεύασ ό ταχεύασ κύνηςησ, ανύχνευςησ και 
ακινητοπούηςησ («πϊγωμα») τησ εικϐνασ. 

 
Ειδικϊ η τελευταύα δυνατϐτητα – πλεονϋκτημα του βύντεο εύναι που αποτελεύ την κϑρια 

διαφοροπούηςό του απϐ την τηλεϐραςη, ςτην οπούα υπϊρχει ςυνεχόσ ροό εικϐνων και 
πληροφοριών, τισ οπούεσ ο θεατόσ δεν μπορεύ να επεξεργαςτεύ ςτον ανϊλογο χρϐνο και με 
την ανϊλογη ταχϑτητα, διϐτι τϐςο οι εικϐνεσ ϐςο και οι παρεχϐμενεσ απϐ αυτϋσ 
πληροφορύεσ διαδϋχονται η μύα την ϊλλη με εξαιρετικό ταχϑτητα, με αποτϋλεςμα να μην 
αφόνουν ςτον τηλεθεατό τα απαραύτητα περιθώρια επεξεργαςύασ τουσ. Με τη δυνατϐτητα 
του βύντεο να εναλλϊςςει την ταχϑτητα προβολόσ αύρεται το μειονϋκτημα αυτϐ και 
αντιςτούχωσ αξιοποιοϑνται ϐλα τα υπϐλοιπα πλεονεκτόματα που μπορεύ να προςφϋρει η 
τηλεϐραςη. Σαυτϐχρονα, ο τηλεθεατόσ καθύςταται περιςςϐτερο κριτικϐσ και διειςδυτικϐσ 
ςτα ϐςα προβϊλλονται. Η δυνατϐτητα ςυνεπϊγεται τα ακϐλουθα: 
 Ωνεςη χρονικόσ επεξεργαςύασ των προβαλλϐμενων οπτικών δεδομϋνων. 
 Διαλεκτικό θεώρηςη, ανϊλυςη, εμβϊθυνςη και κριτικό αντύληψη των προβαλλϐμενων. 
 Δυνατϐτητα βελτύωςησ τησ ικανϐτητασ τηλεθϋαςησ και ςε ϊλλεσ καταςτϊςεισ προβολόσ 

αντύςτοιχων εικϐνων και ανϊλογων μηνυμϊτων απϐ τον τηλεθεατό και ειδικϐτερα του 
τηλεθεατό – μαθητό, ϐταν παρακολουθεύ μϐνοσ του τηλεϐραςη ό ϊλλου τϑπου 
προβαλλϐμενων εικϐνων (British Film Institute, 2000). 

 
Με τη χρόςη του βύντεο ςτη διδακτικό διαδικαςύα επιχειρεύται η πρϐκληςη του 

ενδιαφϋροντοσ των μαθητών, εξαιτύασ των πλεονεκτημϊτων τησ κινοϑμενησ εικϐνασ, αλλϊ 
με τη διαφοροποιημϋνη διϊςταςη τησ ενεργοϑ ςυμμετοχόσ ςτην αναζότηςη και αναχώρηςη 
του πραγματικοϑ μηνϑματοσ και ϐχι τησ παθητικόσ αποδοχόσ τησ επιφανειακϊ 
προβαλλϐμενησ πληροφϐρηςησ. Επομϋνωσ, με τη χρόςη του βύντεο επιχειρεύται η 
διαμϐρφωςη τησ κριτικόσ ςτϊςησ ϋναντι του προβαλλϐμενου, με την ϋννοια τησ 
αμφιςβότηςησ, τησ διαρκοϑσ και τεκμηριωμϋνησ αξιολϐγηςησ, καθώσ και του αναλυτικοϑ 
και διερευνητικοϑ ςχολιαςμοϑ του (Jeong, 2001). 

Οι ανωτϋρω επιτεϑξεισ εύναι δυνατϐν να υλοποιηθοϑν μϋςω τησ επεξεργαςύασ και τησ 
ςυςχϋτιςησ των πληροφοριών, τησ αναζότηςησ και εμβϊθυνςησ του νοόματοσ, τησ 
εμπιςτοςϑνησ ςτην προςωπικό κρύςη και την αποδοχό του πλουραλιςμοϑ των ιδεών 
(Sjoberg, 2000). ε κϊθε περύπτωςη, ωςτϐςο, δεν εύναι τυχαύεσ δρϊςεισ, οι οπούεσ μποροϑν 
να ςυμβοϑν ςε οποιαδόποτε περύςταςη αξιοπούηςησ του βύντεο. Αντύθετα, απαιτεύται 
οργανωμϋνη και δομημϋνη πλαιςύωςό τουσ ςτην κϊθε τουσ λεπτομϋρεια, που ςυντελεύται 
τϐςο πριν ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια, αλλϊ και κατϐπιν τησ χρόςησ του βύντεο ςτη διδακτικό 
διαδικαςύα. 

ϑμφωνα με τον Υϑκαρη (2012), ωσ κϑριο δομικϐ πλαύςιο αξιοπούηςησ του βύντεο 
εντοπύζονται τα ακϐλουθα βαςικϊ ςημεύα, τα οπούα πρϋπει να προςϋξει ο εκπαιδευτικϐσ: 
 υνθόκεσ προβολόσ (διαρρϑθμιςη χώρου, τϑποσ οθϐνησ, λοιπϊ τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ). 
 Επιλογό προβαλλϐμενων. 
 Δημιουργύα ευνοώκοϑ κλύματοσ πριν απϐ την προβολό, ειςαγωγό βαςικών 

προβληματιςμών επύ των προβαλλϐμενων. 
 Προβολό του βύντεο (ςυνεχόσ ό διακοπτϐμενη). 
 Αξιοπούηςη των προβαλλϐμενων. 

Γηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο 

Μαθηςιακό αντικεύμενο 

Η διδακτικό πρϐταςη αναφϋρεται ςτο μϊθημα τησ Πολιτικόσ Παιδεύασ Α’ τϊξησ Γενικοϑ 
Λυκεύου, ςτα πλαύςια του οπούου διδϊςκονται θϋματα απϐ τρεισ επιςτόμεσ: οικονομύα, 
κοινωνιολογύα και πολιτικό. Σο ϋκτο κεφϊλαιο ϋχει τύτλο «Κοινωνικοπούηςη και 
Πολιτικοπούηςη» και αναλϑει ϋννοιεσ ςχετικϋσ με την κοινωνικοπούηςη και τον κοινωνικϐ 
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ϋλεγχο. Σα θϋματα αυτϊ παρουςιϊζονται ςε περιοριςμϋνη ϋκταςη ςτο ςχολικϐ βιβλύο με 
θεωρητικϐ τρϐπο, γεγονϐσ που δε διευκολϑνει τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν και πολϑ 
περιςςϐτερο να αςχοληθοϑν με τισ οϑτωσ ό ϊλλωσ αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ. Για το λϐγο αυτϐ 
επιχειρεύται μια νϋα προςϋγγιςη του θϋματοσ με τη βοόθεια τησ χρόςησ βύντεο, μϋςα απϐ μια 
οργανωμϋνη διδακτικό παρϋμβαςη. 

Η ςυνόθησ πρακτικό των εκπαιδευτικών για την παρουςύαςη κοινωνιολογικών εννοιών, 
την ερμηνεύα τησ ςυμπεριφορϊσ των ανθρώπων, την προςπϊθεια επύλυςησ κοινωνικών 
προβλημϊτων και την περιγραφό των κοινωνικών φαινομϋνων εύναι η ειςόγηςη. Για τη 
διδαςκαλύα των παραπϊνω μαθηςιακών αντικειμϋνων βϋβαια ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει ςτη 
διϊθεςό του και διϊφορεσ ϊλλεσ μεθϐδουσ και τεχνικϋσ, καθώσ και ποικύλα οπτικοακουςτικϊ 
μϋςα, ϐπωσ εικϐνεσ, κινοϑμενα ςχϋδια, φωτογραφύεσ, ςλϊώντσ, βύντεο, κ.α.  την περύπτωςη 
του μαθόματοσ τησ Πολιτικόσ Παιδεύασ και ςτα αντικεύμενα απϐ την επιςτόμη τησ 
κοινωνιολογύασ που περιϋχει το μϊθημα, δϑο ερώτημα τύθενται: α) πώσ μποροϑν να 
επιτευχθοϑν καλϑτερα οι διδακτικού ςτϐχοι; β) πώσ μπορεύ να προκληθεύ και να διατηρηθεύ 
το ενδιαφϋρον του μαθητό; 

κοπόσ 

Αν υποθϋςουμε ϐτι ςτα παιδιϊ αρϋςουν οι ιςτορύεσ και τισ ακοϑν με ενδιαφϋρον, τϐτε θα 
μποροϑςαμε να χρηςιμοποιόςουμε κατϊλληλεσ ιςτορύεσ για να τουσ βοηθόςουμε να 
κατανοόςουν καλϑτερα το περιβϊλλον τουσ και να ςυνειδητοποιόςουν ϐτι η Κοινωνιολογύα 
εύναι μια επιςτόμη που ςχετύζεται με την πραγματικό ζωό. 

Ο κινηματογρϊφοσ ϋρχεται να ςυνδρϊμει ςτην προςπϊθεια του εκπαιδευτικοϑ, δύνοντϊσ 
του ιςτορύεσ μϋςα απϐ ατελεύωτεσ κινηματογραφικϋσ ταινύεσ. Η θεματολογύα τησ 
κινηματογραφύασ αντλεύται απϐ την ζωό (Μηλιώνη, 2008). Ανεξϊρτητα απϐ την 
καλλιτεχνικό τουσ ποιϐτητα, ταινύεσ κϊθε λογόσ (επιςτημονικόσ φανταςύασ,  κοινωνικϋσ, 
αιςθηματικϋσ, πολιτικϋσ, πολεμικϋσ), ςτόνουν κϊθε φορϊ ϋνα ολϐκληρο ςκηνικϐ, λιγϐτερο ό 
περιςςϐτερο αληθοφανϋσ, ρεαλιςτικϐ ό μη, που μασ προςφϋρει με γλαφυρϐ τρϐπο 
πολϑτιμεσ λεπτομϋρειεσ μορφών ζωόσ τισ οπούεσ δεν μποροϑν να εξεικονύςουν επαρκώσ οι 
προκεύμενεσ και τα ςυμπερϊςματα τησ επιχειρηματολογύασ υπϋρ τησ μιασ η τησ ϊλλησ θϋςησ 
(Βιρβιδϊκησ, 2010). 

Προκειμϋνου να αποκτόςουν οι μαθητϋσ μια εποπτικό προςϋγγιςη τησ 
προςλαμβανϐμενησ γνώςησ που τουσ μεταδύδει ο καθηγητόσ και να ενιςχυθεύ η 
αναπαρϊςταςη αφηρημϋνων εννοιών, ϐπωσ αυτό τησ κοινωνικοπούηςησ, προτεύνεται η 
αξιοπούηςη μιασ κινηματογραφικόσ ταινύασ. Ο εκπαιδευτικϐσ προβϊλλει ςτην τϊξη 
απϐςπαςμα απϐ μια παλιϊ ελληνικό κινηματογραφικό ταινύα με ςκοπϐ να εμπλϋξει τουσ 
μαθητϋσ ςε ϋνα ςϑντομο ταξύδι ανακϊλυψησ τησ επύδραςησ που επιφϋρει το οικογενειακϐ 
περιβϊλλον ςτισ αντιλόψεισ και ςτη ςυμπεριφορϊ  των ατϐμων. κοπϐσ τησ πρϐταςησ εύναι 
να οπτικοποιόςουν οι μαθητϋσ θεωρητικϋσ ό αφηρημϋνεσ γνώςεισ και να ενεργοποιηθοϑν 
ςτο μϊθημα. 

υνθόκεσ προβολόσ 

Για την προβολό τησ ταινύασ ο εκπαιδευτικϐσ πρϋπει να προετοιμϊςει τον χώρο τησ 
ςχολικόσ τϊξησ, ϐπου λειτουργοϑν καθημερινϊ και εύναι οικεύοσ για ϐλουσ. Για να προβϊλει ο 
εκπαιδευτικϐσ το υλικϐ θα χρηςιμοποιόςει ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό με ςϑνδεςη ςτο 
διαδύκτυο, βιντεοπροβολϋα και ηχεύα. Πολλού εκπαιδευτικού χρηςιμοποιοϑν την οθϐνη του 
υπολογιςτό ό την οθϐνη τηλεϐραςησ, ωςτϐςο τϋτοια προβολό, αν και πρακτικό ςε ειδικϋσ 
περιπτώςεισ, εύναι ακατϊλληλη ϐταν η προβολό ϋχει θϋμα τον κινηματογρϊφο. Σο μϋγεθοσ 
τησ οθϐνησ αλλϊζει τον τρϐπο που ο θεατόσ «διαβϊζει» την εικϐνα (Αγραφιώτησ, 2015). 
Ϊτςι, η προβολό θα πρϋπει να γύνει ςε οθϐνη (κϊδρο) ϐςο το δυνατϐ μεγαλϑτερων 
διαςτϊςεων, ϐπωσ ςυμβαύνει ςε μια κινηματογραφικό αύθουςα. 

Προβαλλόμενο υλικό 
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Για τισ ανϊγκεσ επύτευξησ του παραπϊνω ςκοποϑ χρηςιμοποιεύται η κωμωδύα του 
Αλϋκου ακελλϊριου «Μακρυκωςταύοι και Κοντογιώργηδεσ». Πρϐκειται για μια 
αςπρϐμαυρη κινηματογραφικό ταινύα παραγωγόσ 1960, με πρωταγωνιςτϋσ τουσ Κώςτα 
Φατζηχρόςτο, Ντύνο Ηλιϐπουλο, Παντελό Ζερβϐ, Λαυρϋντη Διανϋλλο και ϊλλουσ, διϊρκειασ 
76 λεπτών. 

την ταινύα, δϑο καλϐκαρδοι, δειλού και αθώοι ϊνθρωποι απϐ την επαρχύα, ο τϋλιοσ 
Κοντογιώργησ και ο Θωμϊσ Μακρυκώςτασ, βρύςκονται ςτην Αθόνα εξαιτύασ μιασ 
μακρϐχρονησ βεντϋτασ που χωρύζει τισ δυο οικογϋνειεσ απϐ πολϑ παλιϊ - τϐςο παλιϊ που 
κανεύσ δεν θυμϊται πώσ ξεκύνηςε. Οι ςυγγενεύσ τουσ, λϐγω ενϐσ επειςοδύου ςτο χωριϐ, 
ρύχνουν λϊδι ςτην φωτιϊ, προκαλώντασ τϐςο τον φϐβο ϐςο και την οργό τουσ. Οι δϑο 
ϊντρεσ, ςτη προςπϊθειϊ τουσ να κρυφτοϑν, ςυναντώνται, χωρύσ ϐμωσ να γνωρύζει ο ϋνασ 
τον ϊλλον. 

Για το μαθηςιακϐ αντικεύμενο τησ διδακτικόσ πρϐταςησ ενδιαφϋρον παρουςιϊζουν δϑο 
αποςπϊςματα τησ ταινύασ, μϋςα απϐ τα οπούα παρουςιϊζεται η επύδραςη του οικογενειακοϑ 
περιβϊλλοντοσ ςτισ αντιλόψεισ και ςτη ςυμπεριφορϊ των ατϐμων. 

Με τη βοόθεια τησ υπηρεςύασ διαμούραςησ βύντεο “Youtube” που εύναι διαθϋςιμη ςτην 
ιςτοςελύδα www.youtube.com ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να εντοπύςει και να προβϊλει την 
ταινύα, πληκτρολογώντασ ςτο ςχετικϐ πλαύςιο αναζότηςησ ταινιών τον τύτλο 
«ΜΑΚΡΙΚΨΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΓΙΨΡΓΗΔΕ. ΚΨΜΨΔΙΑ. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΑΙΝΙΑ. YouTube». Σο 
βύντεο αυτϐ ϋχει διϊρκεια 1 ώρα, 14 λεπτϊ και 48 δευτερϐλεπτα. Δεν απαιτεύται φυςικϊ να 
προβληθεύ ολϐκληρη η ταινύα. Θα προβληθοϑν δϑο αποςπϊςματα απϐ την ταινύα, ςτισ 
ακϐλουθεσ χρονικϋσ περιϐδουσ: το πρώτο απϐ το χρονικϐ ςημεύο 5’:00’’ μϋχρι το χρονικϐ 
ςημεύο 14’:40’’, δηλαδό περύπου 10 λεπτϊ. Σο δεϑτερο απϐςπαςμα ξεκινϊει απϐ το χρονικϐ 
ςημεύο 23’:55’’ μϋχρι το χρονικϐ ςημεύο 28’:55’’, δηλαδό 5 λεπτϊ. υνολικϊ, η διϊρκεια των 
δϑο αποςπαςμϊτων εύναι περύπου 15 λεπτϊ. 

Προετοιμαςύα – Εκτϋλεςη – Αξιοπούηςη 

Ο εκπαιδευτικϐσ, ϋχοντασ ωσ μϋλημϊ του να διδϊξει το μαθηςιακϐ αντικεύμενο που 
αφορϊ ςτην κοινωνικοπούηςη (επύδραςη τησ οικογϋνειασ ςτισ αντιλόψεισ και τη 
ςυμπεριφορϊ των μελών τησ) και τον κοινωνικϐ ϋλεγχο, πρϋπει να δημιουργόςει θετικό 
διϊθεςη ςτουσ μαθητϋσ, ανούγοντασ μια μικρό ςυζότηςη και θϋτοντασ οριςμϋνουσ 
προβληματιςμοϑσ γϑρω απϐ το μαθηςιακϐ αντικεύμενο. τη ςυνϋχεια, ο εκπαιδευτικϐσ 
πρϋπει να κϊνει τα ακϐλουθα: 
 Ενημερώνει τουσ μαθητϋσ ϐτι πρϐκειται να δουν ϋνα απϐςπαςμα απϐ μια παλιϊ ελληνικό 

ταινύα, με ςκοπϐ να την αξιοποιόςουν ςτο μϊθημα. Σονύζει ςτουσ μαθητϋσ να εύναι 
ιδιαύτερα προςεκτικού κατϊ την παρακολοϑθηςη του αποςπϊςματοσ τησ ταινύασ και εϊν 
επιθυμοϑν να κρατϊνε ςημειώςεισ, διϐτι μετϊ θα ακολουθόςουν ερωτόςεισ πϊνω ςε ϐςα 
προβληθοϑν. 

 Προετοιμϊζει το ςϑςτημα προβολόσ (Η/Τ, βιντεοπροβολϋασ, ηχεύα), επιλϋγοντασ να 
προβϊλει την ταινύα ςε ϐςο το δυνατϐ μεγαλϑτερη επιφϊνεια (οθϐνη) μϋςα ςτην τϊξη. 

 Προβϊλει το πρώτο απϐςπαςμα τησ ταινύασ, χωρύσ να διακϐπτει την προβολό. 
 Μετϊ το πϋρασ τησ προβολόσ του πρώτου αποςπϊςματοσ, διανϋμει ςε κϊθε μαθητό ϋνα 

φϑλλο εργαςύασ και ζητϊει να το ςυμπληρώςουν, παρακολουθώντασ ξανϊ ϋνα δεϑτερο 
απϐςπαςμα απϐ την ταινύα με το ύδιο περιεχϐμενο αλλϊ με ϊλλα πρϐςωπα να 
πρωταγωνιςτοϑν. 

 το τϋλοσ ςυνοψύζει τισ απαντόςεισ που δϐθηκαν και ςυζητϊ μαζύ τουσ. 
 

Η χρονικό κατανομό τησ προτεινϐμενησ δραςτηριϐτητασ μϋςα ςε μια διδακτικό ώρα 
διϊρκειασ 45 λεπτών ϋχει ωσ εξόσ: 

Πύνακασ 1. Φρονικό κατανομό υλοπούηςησ τησ διδακτικόσ πρϐταςησ 

Δραςτηριϐτητα Λεπτϊ 
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Ειςαγωγικό ενημϋρωςη των μαθητών για την υλοπούηςη τησ 
δραςτηριϐτητασ 

5 

Προβολό πρώτου αποςπϊςματοσ 10 
χηματιςμϐσ ομϊδων, διανομό φϑλλου εργαςύασ 5 
Προβολό δεϑτερου αποςπϊςματοσ 5 
Απαντόςεισ ερωτόςεων ςτην τϊξη – αξιολϐγηςη 10 
ϑνοψη απαντόςεων – ειςόγηςη 10 
ϑνολο 45 

Αξιολόγηςη μαθητών 

ήταν ολοκληρωθεύ η προβολό του πρώτου αποςπϊςματοσ τησ ταινύασ, οι μαθητϋσ 
λαμβϊνουν απϐ ϋνα φϑλλο εργαςύασ το οπούο περιϋχει τισ ακϐλουθεσ ερωτόςεισ (ςε 
παρϋνθεςη η βαθμολϐγηςό τησ κϊθε ερώτηςησ): 
1. Περιγρϊψτε ςϑντομα τον χαρακτόρα του πρωταγωνιςτό, χρηςιμοποιώντασ κατϊλληλα 

επύθετα που ταιριϊζουν ςτισ αντιλόψεισ και ςτη ςυμπεριφορϊ του. (2 μονϊδεσ) 
2. Ποια ςυγγενικό ςχϋςη ςυνδϋει τον πρωταγωνιςτό με το πρϐςωπο που τον 

επιςκϋπτεται; (1 μονϊδα) 
3. Απϐ ποια περιοχό προϋρχεται ο επιςκϋπτησ και ςε ποια περιοχό ζει ο πρωταγωνιςτόσ; 

(1 μονϊδα) 
4. Σι ζητϊει ο επιςκϋπτησ απϐ τον πρωταγωνιςτό  να κϊνει; Με ποια κοινωνικό αξύα 

ςυνδϋεται η επιζητοϑμενη ςυμπεριφορϊ; (2 μονϊδεσ) 
5. Εύναι θετικό ό αρνητικό η αρχικό αντύδραςη του πρωταγωνιςτό ςτην επιζητοϑμενη 

πρϊξη; (1 μονϊδα) 
6. Ποια επιχειρόματα χρηςιμοποιεύ ο επιςκϋπτησ για να πεύςει τον πρωταγωνιςτό να 

προχωρόςει ςτην επιζητοϑμενη πρϊξη; (3 μονϊδεσ) 
7. Ποιϋσ ςυνϋπειεσ προβϊλει ο επιςκϋπτησ ςτον πρωταγωνιςτό για την περύπτωςη που ο 

δεϑτεροσ δεν προχωρόςει ςτην επιζητοϑμενη πρϊξη; (3 μονϊδεσ) 
8. Ποιεσ χειρονομύεσ ό φρϊςεισ χρηςιμοποιεύ ο επιςκϋπτησ για να πεύςει τον 

πρωταγωνιςτό να αλλϊξει ςυμπεριφορϊ; (3 μονϊδεσ) 
9. Ποια επιχειρόματα προβϊλει ο πρωταγωνιςτόσ για να δικαιολογόςει τη ςτϊςη του ςτον 

επιςκϋπτη; (2 μονϊδεσ) 
10. Με ποια κοινωνικό αξύα ςυνδϋεται η ςυμπεριφορϊ του πρωταγωνιςτό; (2 μονϊδεσ) 
 

Οι τρεισ πρώτεσ ερωτόςεισ απαιτοϑν την παρατηρητικϐτητα των μαθητών και την 
ικανϐτητϊ τουσ να ςυγκρατοϑν πληροφορύεσ μϋςα απϐ την παρακολοϑθηςη μιασ ταινύασ. Οι 
επϐμενεσ επτϊ ερωτόςεισ ϋχουν ςυγκεκριμϋνη ςτϐχευςη και ςχετύζονται με το μαθηςιακϐ 
αντικεύμενο που πραγματεϑεται η διδακτικό πρϐταςη. 

Ο εκπαιδευτικϐσ προτρϋπει τουσ μαθητϋσ να εργαςτοϑν ςε ομϊδεσ των 4 ατϐμων, 
επιτρϋποντασ το ςχηματιςμϐ τουσ ελεϑθερα ςϑμφωνα με τισ επιθυμύεσ τουσ, 
καταγρϊφοντασ ϐμωσ τα ονϐματα ανϊ ομϊδα. τη ςυνϋχεια προβϊλει το δεϑτερο 
απϐςπαςμα τησ ταινύασ και ζητϊει απϐ τουσ μαθητϋσ να εντοπύςουν ϐςο το δυνατϐ 
καλϑτερεσ απαντόςεισ για τισ ερωτόςεισ που ϋχουν ςτο φϑλλο εργαςύασ ό να 
οριςτικοποιόςουν τισ απαντόςεισ που όδη ϋχουν ςημειώςει. 

τη ςυνϋχεια ο καθηγητόσ ςυλλϋγει το ςυμπληρωμϋνο φϑλλο με τισ απαντόςεισ απϐ κϊθε 
ομϊδα. Για κϊθε μύα ερώτηςη ζητϊει απϐ ϋναν εκπρϐςωπο απϐ κϊθε ομϊδα να δώςει ςτην 
τϊξη την απϊντηςη τησ ομϊδασ του. Ϊχοντασ ςυλλϋξει τα φϑλλα με τισ απαντόςεισ, ο 
εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να αξιολογόςει και να βαθμολογόςει τισ απαντόςεισ τησ ομϊδασ ςε 
ϊλλο χρονικϐ ςημεύο. Επύςησ, μπορεύ να αξιολογόςει τη ςυμμετοχό του κϊθε μαθητό ςτην 
ϐλη δραςτηριϐτητα, καθώσ εύναι εϑκολη η παρατόρηςη τησ δρϊςησ του καθενϐσ μϋςα ςτην 
ομϊδα και η ςυμβολό του ςτην απϊντηςη των ερωτόςεων. 

Αφοϑ απαντηθοϑν ϐλεσ οι ερωτόςεισ απϐ τισ ομϊδεσ, ο εκπαιδευτικϐσ ςυνοψύζει τισ 
απαντόςεισ και κϊνει μια ςϑντομη ειςόγηςη για το θϋμα, αναςϑροντασ απϐ τη μνόμη ϐλων 
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ωσ παραδεύγματα ςκηνϋσ απϐ την ταινύα που προηγόθηκε (ξαναπροβϊλλοντασ κϊποια 
χαρακτηριςτικϊ αποςπϊςματα τησ ταινύασ), προκειμϋνου να εύναι πιο ςυγκεκριμϋνεσ οι 
ϋννοιεσ που θα αναφϋρει και οι μαθητϋσ να ϋχουν πιο παραςτατικό εικϐνα ςτο μυαλϐ τουσ. 
Ϊτςι καλϑπτει την παρϊδοςη τησ ςχετικόσ ϑλησ του ςχολικοϑ βιβλύου. 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

Οι εξελύξεισ ςτον τομϋα των νϋων τεχνολογιών και αξιοπούηςόσ τουσ ςτην εκπαύδευςη, 
ϋχει διευρϑνει τουσ ορύζοντεσ και τα εργαλεύα τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ, ςυμβϊλλοντασ 
ςτην καλϑτερη διαπραγμϊτευςη, επεξεργαςύα και τελικϊ κατανϐηςη εννοιών ςε πολλϊ 
επιςτημονικϊ πεδύα. Η διδακτικό πρϊξη αποτελεύ την καρδιϊ τησ εκπαιδευτικόσ 
διαδικαςύασ, το κρύςιμο ζότημα για την επύτευξη ϐλων των εκπαιδευτικών ςτϐχων. 

Η επιςτόμη τησ Κοινωνιολογύασ μπορεύ να αξιοποιόςει νϋεσ μεθϐδουσ και μϋςα, με τα 
οπούα απλοποιεύ αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ και οδηγεύ τουσ μαθητϋσ ςε πιο εϑκολα μονοπϊτια 
κατϊκτηςησ τησ γνώςησ. Ο εκπαιδευτικϐσ δεν πρϋπει να αρκεύται μϐνο ςτην μετϊδοςη 
γνώςεων αλλϊ να φροντύζει να προκαλεύ το ενδιαφϋρον των μαθητών με τα νϋα μϋςα και 
μεθϐδουσ που χρηςιμοποιεύ, να ενεργοποιεύ τουσ μαθητϋσ βιωματικϊ και να τουσ βοηθϊει να 
εφαρμϐςουν τισ θεωρητικϋσ γνώςεισ ςτην καθημερινϐτητϊ τουσ. Σϐτε η εκπαύδευςη 
ολοκληρώνεται επιτυχώσ, ϐταν επιφϋρει αλλαγό ςτισ αντιλόψεισ, ςτισ ςτϊςεισ και ςτισ 
δεξιϐτητεσ των μαθητών, ιδιαύτερα εϊν εύναι ςε θϋςη να καλλιεργόςει την ικανϐτητα των 
μαθητών να αναλϑουν ϋνα οπτικοποιημϋνο κεύμενο, να τουσ παρακινεύ να ϋρχονται ςε 
κριτικό αντιπαρϊθεςη με το υλικϐ που επεξεργϊζονται και να οδηγοϑνται ςε κριτικό 
ανϊλυςη και ςυζότηςη αυτοϑ του υλικοϑ. 

Η παροϑςα πρϐταςη διδαςκαλύασ αξιοποιεύ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ και ειδικϊ το βύντεο με 
μεθοδικϐ τρϐπο. Εκπαιδευτικϐσ και μαθητϋσ ϋχουν την ευκαιρύα να ξεφϑγουν απϐ τον 
παραδοςιακϐ τρϐπο διδαςκαλύασ και να επιδοθοϑν ςε μια διαδραςτικό διαδικαςύα 
ανακϊλυψησ τησ γνώςησ. Επύςησ, οι μαθητϋσ καλοϑνται να αξιοποιόςουν τισ δεξιϐτητεσ 
παρατηρητικϐτητασ που ϋχουν για να ανακαλϑψουν νϋεσ γνώςεισ, και να ςυνδϋςουν τη 
θεωρύα με τον πραγματικϐ κϐςμο, ϋςτω και αν αυτϐσ αναπαριςτϊται μϋςα απϐ μια 
κινηματογραφικό ταινύα. Ωλλωςτε, οι ταινύεσ εμπνϋονται απϐ τον πραγματικϐ κϐςμο! 

Απϐ την εφαρμογό τησ διδακτικόσ πρϐταςησ ςτη ςχολικό τϊξη αναμϋνεται αυξημϋνο 
ενδιαφϋρον των μαθητών και ενεργοπούηςη ϐλων ςτο μϊθημα, κϊτι που εύναι περιςςϐτερο 
δϑςκολο να προκϑψει ϐταν το ύδιο μϊθημα διεξαχθεύ με την παραδοςιακό μϋθοδο τησ 
ειςόγηςησ. Οι μαθητϋσ καλοϑνται να αναπτϑξουν πρωτοβουλύεσ για το ςχηματιςμϐ ομϊδων, 
να παρακολουθόςουν με προςοχό την ταινύα και να προςπαθόςουν να εντοπύςουν, να 
καταγρϊψουν και να αξιοποιόςουν τισ προβαλλϐμενεσ πληροφορύεσ. Αυτϋσ τισ πληροφορύεσ, 
αφοϑ τισ επεξεργαςτοϑν ςτην ομϊδα τουσ, θα τισ ςυςχετύςουν και με τισ προςωπικϋσ τουσ 
κρύςεισ, αναζητώντασ ϋνα νϐημα, δύνοντασ ευκαιρύα να εκφραςτοϑν οι ενδεχϐμενεσ 
διαφορετικϋσ απϐψεισ των ϊλλων μελών τησ ομϊδασ. 

 Η ενεργοπούηςη ϐλων των μαθητών αναμϋνεται να πραγματοποιηθεύ μϋςα απϐ την 
ομαδικό εργαςύα, με πνεϑμα ςυνεργαςύασ, προκειμϋνου να δώςει η κϊθε ομϊδα ςωςτϋσ 
απαντόςεισ. Εϊν η πλειοψηφύα των μαθητών απαντόςει ςωςτϊ ςτισ ερωτόςεισ, μποροϑμε 
να ςυμπερϊνουμε ϐτι εύναι ςε θϋςη να ςυλλϊβουν τη μετϊδοςη οπτικών πληροφοριών, να 
τισ επεξεργαςτοϑν κριτικϊ και να οδηγηθοϑν ςε ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με αυτϊ που 
παρακολουθοϑν. Ϊτςι, θα ϋχουν επιτευχθεύ αποτελεςματικϐτερα οι ςτϐχοι τησ διδακτικόσ 
πρϊξησ. το ερώτημα λοιπϐν εϊν οι νϋεσ τεχνολογύεσ εύναι ςε θϋςη να αλλϊξουν ριζικϊ τον 
τρϐπο πρϐςβαςησ ςτη γνώςη, η απϊντηςη που δύνουμε εύναι θετικό. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Γ ηάμε ηνπ 4
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Σπξλάβνπ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ (Αγγιηθψλ θαη Φπζηθήο Αγσγήο) 

πνπ δηδάζθνπλ ζε απηήλ ηελ ηάμε. Παξνπζηάδεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ε κεζνδνινγία θαη νη θάζεηο 

αλάπηπμεο ηεο δξάζεο, φπσο επίζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Παξαηεξείηαη ε επίδξαζε πνπ 

έρεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ε θαηλνηφκα εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κηαο εηεξνγελνχο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή ζρεδηάζηεθε θαη έρεη εθαξκνζζεί ζην πιαίζην κηαο 

πεηξακαηηθήο έξεπλαο, κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: «Γίθηπν ρνιείσλ Έξεπλαο», κε ζπληνληζηή ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία, Μαζεκαηηθά, Αγγιηθά, Φπζηθή Αγσγή.  

Δηζαγσγή  

Οη ζεµαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξαγµαηηθφηεηα έρνπλ επηθέξεη έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζην µαζεηηθφ πιεζπζµφ: 

αηνµηθή, πνιηηηζµηθή, γισζζηθή, θνηλσληθή, νηθνλνµηθή θαη ζξεζθεπηηθή. ’ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο έληνλεο εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζµνχ ε χπαξμε ελφο 

µέζνπ, ηππηθνχ µαζεηή θαη άξα µηαο εληαίαο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφλ 

απνδεηθλχεηαη ζεσξεηηθά δπζπξφζηηε θαη πξαθηηθά αλαπνηειεζµαηηθή (Παληειηάδνπ, 

2000). Οη επηηαγέο ησλ θαηξψλ θαη ε έθθιεζε γηα ηζφηεηα έρεη νδεγήζεη ηα ζρνιεία ζηε 

δεκηνπξγία ηάμεσλ κηθηψλ ηθαλνηήησλ. Οη ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ δσληαλφ παξάδεηγκα ηζφηεηαο επθαηξηψλ, αλ νη καζεηέο δερηνχλ ηέηνηα 

δηδαζθαιία, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν εηνηκφηεηάο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ην καζεζηαθφ ηνπο ζηπι, κεγηζηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο ηνπο γηα αλάπηπμε (McLaughlin 

& Talbert, 1993). 

Ζ Tomlinson (2003) ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά, πσο ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κπνξέζεη ε 

παηδεία λα ζπκβαδίζεη κε ηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο θνηλσλίαο καο είλαη λα βξεη 

εθείλνπο ηνπο θαηλνηφκνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαθνξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία, 

ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ θαηλνηνκία 

ζηελ εθπαίδεπζε εζηηάδεηαη ζε ελέξγεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ θαη πξνσζνχλ λέεο αληηιήςεηο 

φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή αξρψλ θαη πεπνηζήζεσλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κέζσλ (Fullan, 1991). 

mailto:theoblak@yahoo.gr
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Έηζη, ζηελ παξνχζα εηζήγεζε αλαπηχζζεηαη κηα δηδαθηηθή πξφηαζε ζρεδηαζκέλε 

ζχκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε γεληθφ ζηφρν ηελ εμάζθεζε 

ησλ καζεηψλ ηεο Γ ηάμεο ζε πξνβιήκαηα Μαζεκαηηθψλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ θαη 

εθαξκνγή ζε ηξία δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα: Μαζεκαηηθά, Αγγιηθά, Φπζηθή 

Αγσγή. Ζ θαηλνηνκία ηνπ ελ ιφγσ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη επηρεηξήζακε 

κηα πεηξακαηηθή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ψζηε λα 

ζπλδεζνχλ ηξία δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα αθνξά 

ζην ζρεδηαζκφ κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κέζα ζε εληαίν πιαίζην (δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία) πνπ έρεη σο βάζε έλα θεληξηθφ ζέκα (επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηε ζθέςε ηνπο) θαη πξνρσξά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ επηκέξνπο ζηφρσλ θαη ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. ρξήζε ηνπ Simple Present (Απινχ Δλεζηψηα) ζηα Αγγιηθά ή 

ηελ εμάζθεζε ηζζνξνπίαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε Φπζηθή Αγσγή). Καζψο ζηε 

δηδαθηηθή απηή πξφηαζε πξνζδίδεηαη βησκαηηθή θαη επξεµαηηθή µνξθή µε ζηφρν ηελ 

ελεξγή εµπινθή ησλ µαζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο, είλαη αλαγθαία, ζχκθσλα κε ηνλ 

Μαηζαγγνχξα (2003), ε ζχµπξαμε γλψζεσλ απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεµνληθνχο θιάδνπο. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη θαη δεμηφηεηεο πνπ ηέζεθαλ ζηα αληηθείκελα ησλ Αγγιηθψλ θαη ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο αληιήζεθαλ απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΑΠ) ησλ δχν 

καζεκάησλ, ζπλδέζεθαλ κε εθείλνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη δηακνξθψζεθαλ φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 1).  

 

Πίλαθαο 1. ηφρνη ησλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε δηαζχλδεζή 

ηνπο 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑΓΤΝΓΔΖ 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ:  
 Οη καζεηέο εμεξεπλνπ́λ κήα 

θαηάζηαζε, θαηαζθεπάδνπλ 

εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, 

δηαηππψλνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην 

πξφβιεκα, αλαγλσξίδνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο, εξεπλνχλ αλνηρηέο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα καζεκαηηθά 

ζηελ θαζεκεξηλέ δσέ.  

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ γλσζηά νλνκάηα 

θαη ιέμεηο ζε απιέο πξνηάζεηο, 

ρεεζηκνπνηνχλ απιέο ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο ή κηα 

εηθφλα, κπνξνχλ λα 

ζπλδπαιέγνληαη κε απινχο 

ηξφπνπο, κπνξνχλ λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο θαη λα δψζνπλ 

απαληήζεηο πάλσ ζε απιά ζέκαηα. 

Να κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

δεδνκέλα ελφο καζεκαηηθνχ 

πξνβιήκαηνο γξακκέλνπ ζε απιή 

γιψζζα ζηα Αγγιηθά, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απιφ ιεμηιφγην 

γηα λα παξνπζηάζνπλ ηε ιχζε ηνπ 

θαη λα επεμεξγαηνχλ ηα δεδνκέλα, 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ Αγγιηθά θαη 

καζεκαηηθά ζε real-life situations 

(π.ρ. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δηεζλή δηαγσληζκφ). 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ:  
Οη καζεηέο εμεξεπλνχλ κία 

θαηάζηαζε, θαηαζθεπάδνπλ 

εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, 

δηαηππψλνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην 

πξφβιεκα, αλαγλσξίδνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο, εξεπλνχλ αλνηρηέο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα καζεκαηηθά 

ζηελ θαζεκεξηλέ δσέ.  

Βαζηθέο έλλνηεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ, αλάπηπμε 

αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ, 

εθκάζεζε θαηεπζχλζεσλ, 

αλάπηπμε αίζζεζεο ζψκαηνο, 

αληίιεςεο ρψξνπ, ζπληνληζκνχ, 

ελίζρπζε απηνζπγθέληξσζεο θαη 

απηνπνπνίζεζεο. Έλλνηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη απηελέξγεηαο. 

Να ζπλδέζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ αληηιεπηηθψλ 

ηθαλνηήησλ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ην 

παηρλίδη ηνπο. Να 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο ζηα 

καζεκαηηθά γηα θα μεπεξάζνπλ 

δνθηκαζίεο ζε έλα παηρλίδη 

ζπλεξγαζίαο. 
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Θεσξεηηθφ πιαίζην – Μεζνδνινγία 

Ο φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο 

αλάγθεο. Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζε δχν βαζηθνχο 

άμνλεο: ζην καζεηή θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. (Tomlinson, 2001, 2003; Κνπηζειίλε, 

2001, 2006 ). 

ζνλ αθνξά ζηνλ πξψην άμνλα, ην καζεηή, δηαθξίλνπκε ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο: 

ηελ εηνηκφηεηά ηνπ ή αιιηψο ην επίπεδν επίδνζεο (readiness),  ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

(interest) θαη  ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη (καζεζηαθφ πξνθίι, learning 

profile). Αληίζηνηρα, ζε φ,ηη αθνξά ζηo δεχηεξν άμνλα, δειαδή ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαη ηε δηδαζθαιία, δηαθξίλνπκε ηεζζεξηο δηαζηάζεηο: ην πεξηερφκελν (content), ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ (process), ην ηειηθφ πξντφλ (product) θαη ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ (learning environment) (Tomlinson, 2001).   

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαη φρη κεηά απφ απνηπρία. Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δηδαζθαιία κε 

βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη δελ πεξηκέλεη λα απνηχρεη ε 

δηδαζθαιία γηα λα παξέκβεη δηνξζσηηθά ζηε ζπλέρεηα. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ζην 

θαηάιιειν επίπεδν δπζθνιίαο έηζη ψζηε λα είλαη θαη λα παξακέλνπλ παξσζεηηθέο. 

Δξγαζίεο πνπ είλαη πνιχ εχθνιεο, γίλνληαη αληαξέο ελψ εξγαζίεο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιεο 

πξνθαινχλ απνγνήηεπζε (Tomlinson, 2010). 

Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην επίπεδν ή ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ 

καζεηή: Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο έκθπηεο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή, 

αιιά αληαλαθιά ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν θαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή ελφηεηα ή δεμηφηεηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζε εθείλν ην επίπεδν πνπ ν καζεηήο είλαη ήδε 

έηνηκνο λα πξνρσξήζεη ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ην θάλεη κφλνο ηνπ. Σν ζεκείν απηφ 

ζεσξείηαη αθξηβψο ην ζεκείν ηεο πξαγκαηηθήο κάζεζεο θαη κπνξεί λα εληνπηζζεί κφλν 

κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε πιήζνπο δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη βξεη αθξηβψο ζε πνην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη ε δηδαζθαιία, κπνξεί λα 

ξπζκίζεη θαηάιιεια δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο (Tomlinson, 2010). Οη καζεηέο, γηα λα 

κάζνπλ θαηλνχξηεο έλλνηεο, κπνξεί λα δνπιεχνπλ είηε θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο είηε 

πάλσ απφ απηφ ή λα θαιχπηνπλ ηα πξνεγνχκελα θελά ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε 

νκάδα ζπρλά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ πεξηέρνπλ. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, νη καζεηέο κε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο κηθξφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ 

επηπέδνπ ηεο ηάμεο ζα αλαιάβνπλ εξγαζίεο ιηγφηεξν ζχλζεηεο απφ εθείλεο κε ηηο νπνίεο 

ζα αζρνιεζνχλ νη πην πξνρσξεκέλνη καζεηέο.  

Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή: Αλακθηζβήηεηα, γηα λα 

κάζνπκε θάηη ζα πξέπεη λα ζέινπκε λα ην κάζνπκε, ή αιιηψο λα έρνπκε θίλεηξν γηα 

κάζεζε. Γχν παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην θίλεηξν 

ηνπ καζεηή γηα κάζεζε, είλαη: ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ πνπ 

πξέπεη λα κάζεη θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επηιέμεη κφλνο ηνπ (Hall, 2002). Αξρηθά ν 

εθπαηδεπηηθφο εξεπλά, γηα λα θαζνξίζεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα 

αλαιχεη έλα ζέκα ζε ππνζέκαηα αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, 

ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ζην ζρνιείν φ,ηη γλψζεηο έρνπλ ήδε απφ ηα 

δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη αλαηξνθνδνηεί ην θίλεηξφ ηνπο γηα κάζεζε (Tomlinson, 

2004). 
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Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή: χκθσλα κε ην Gardner  

(1983) θαη Sternberg (1985), νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο (νπηηθνί, αθνπζηηθνί, θηλαηζζεηηθνί, ινγηθνκαζεκαηηθνί, θιπ).  Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι αθνξά ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ 

πιηθνχ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ (πξνθνξηθά, νπηηθά, απφ ην κέξνο ζην φιν ή ην αληίζεην), 

ζηε ζπλέρεηα ηελ νκαδνπνίεζε, ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, ηνπο γξαθηθνχο 

νξγαλσηέο θαη ζην ηέινο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο λνεκνζχλεο (Γισζζηθή, 

καζεκαηηθή, νπηηθνρσξηθή, κνπζηθή, θηλαηζζεηηθή, δηαπξνζσπηθή, ελδνπξνζσπηθή). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ε ζρνιηθή ηάμε (ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νξγάλσζε 

ρψξνπ, κέζα, πξφζβαζε ζηα κέζα, αηζζεηηθή) ψζηε λα απνηειεί έλα πεξηβάιινλ πνπ 

εληζρχεη ηε καζεζηαθή πξνζπάζεηα ηνπ θάζε καζεηή. ην Γεκνηηθφ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ρψξνη κέζα ζηελ αίζνπζα φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα απνκνλψλνληαη ή λα 

ζπλεξγάδνληαη. Παξέρνληαη πιηθά πνπ αληαλαθινχλ ηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. Γίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα δεκηνπξγία αλεμάξηεηεο 

εξγαζίαο, πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπο. Αλαπηχζζνπλ ζπλήζεηεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα παίξλνπλ βνήζεηα, φηαλ ν δάζθαινο είλαη απαζρνιεκέλνο 

κε άιινπο καζεηέο θαη δελ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ακέζσο. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ 

φηη θάπνηνη πξέπεη λα θηλνχληαη γηα λα κάζνπλ (Tomlinson, 2003).  

Βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

επέιηθηε νκαδνπνίεζε (flexible grouping) (King-Shaver & Hunter, 2003), πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηπραία νκαδνπνίεζε, νκνηνγελείο νκάδεο, νκάδεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, 

κηθηνχ επηπέδνπ νκάδεο, νκάδεο επηινγήο ησλ καζεηψλ. Κάζε κνξθή νκαδνπνίεζεο 

κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε γηα δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, αξθεί λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε 

γηα ηνπο καζεηέο. 

 

Τινπνίεζε ηεο δξάζεο 

Οκάδα – ζηόρνο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ 

Ζ νκάδα ζηφρνο καο ήηαλ νη καζεηέο ηεο Γ Γεκνηηθνχ. Βαζηθφο ζηφρνο θαη 

αθεηεξηαθή αλάγθε πνπ πξνζπαζήζακε λα θαιχςνπκε είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, 

θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Πξηλ ην ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ έγηλε 

δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε (pre-assessment) µε ηεζη δηαβαζµηζµέλεο δπζθνιίαο ζε 

µαζεµαηηθνχο ππνινγηζµνχο θαη πξνβιήκαηα ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ ψζηε λα 

αμηνινγεζεί ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν θάζε µαζεηήο θαη λα ππάξρεη κηα μεθάζαξε 

εηθφλα γηα ην θάζµα εηνηµφηεηαο θαη ην επίπεδν ηεο ηάμεο. Γφζεθαλ αθφκε 

εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαιχηεξα (καζεζηαθφ 

πξνθίι), θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε γλσζηηθήο εηνηκφηεηαο πξνέθπςε φηη: θάπνηνη µαζεηέο 

δπζθνιεχνληαλ µε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ηερληθέο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. 

Μπνξεί λα γλσξίδαλ µφλν ηελ πξνπαίδεηα (απνζηήζηζε) ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή 

ηνπ πνιιαπιαζηαζµνχ. Κάπνηνη άιινη µαζεηέο γλψξηδαλ πξφζζεζε, αθαίξεζε θαη 

πνιιαπιαζηαζµφ, αιιά ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηηο εθαξµφζνπλ θαη ήηαλ 

έηνηµνη λα γλσξίζνπλ ηελ ηερληθή ηεο δηαίξεζεο. Άιινη µαζεηέο έβξηζθαλ βαξεηέο ηηο 

ηξεηο πξάμεηο, είραλ ηελ δηαίζζεζε θαηαλφεζεο ηεο δηαίξεζεο ή µπνξεί λα έµαζαλ µφλνη 

ηνπο ηε δηαίξεζε εµπεηξηθά. 

 

Γηαθνξνπνίεζε ζηα Μαζεκαηηθά:  πξνβιήκαηα, ζθέςε, ιύζε 
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Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηε καζεζηαθή εηνηκόηεηα:   
Καηφπηλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ γλσζηηθνχ επηπεδνπ ησλ καζεηψλ ζρεκαηίζηεθαλ 

ηξεηο νκνηνγελείο νκάδεο. ηελ πξψηε, πςεινχ γλσζηηθά επηπέδνπ, δίλνληαη πξνβιήκαηα 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ (ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο) κε ζηφρν ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί γξάθνληαο κφλν ην ζθεπηηθφ ηνπο (ζθέςε) γηα ηε ζεηξά ησλ 

πξάμεσλ, αηηηνινγψληαο ηελ θάζε επηινγή ηνπο θαη αλαγλσξίδνληαο ην απνηέιεζκα ηεο 

θάζε πξάμεο (ηη είλαη απηφ πνπ βξήθαλ) ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ 

ρξεηαζηεί, γηα λα ζπλερηζηεί ε «ιχζε» ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

επφκελε πξάμε. ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο ζε δεπγάξηα, ζπγγξάθνπλ έλα 

πξφβιεκα κε ηέζζεξηο πξάμεηο θαη ην «ιχλνπλ».  

ηε δεχηεξε, κεζαίνπ γλσζηηθά επηπέδνπ νκάδα, δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ (δπν έσο ηξεηο πξάμεηο) κε ζηφρν ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

γξάθνληαο κφλν ην ζθεπηηθφ ηνπο (ζθέςε) γηα ηε ζσζηή ζεηξά ησλ πξάμεσλ. ηελ 

επφκελε δξαζηεξηφηεηα ην πξφβιεκα γίλεηαη πνιππινθφηεξν πεξηέρνληαο πάιη δπν κε 

ηξεηο  πξάμεηο αιιά επηιέγνληαο ζαλ πξψηε πξάμε ηε δηαίξεζε. Καη απηή ε νκάδα 

πξνρσξά θαη ζηελ «πξαγκαηηθή ιχζε» δνπιεχνληαο  αηνκηθά. 

Ζ ηξίηε νκάδα είλαη ρακεινχ γλσζηηθά επηπέδνπ ζηελ νπνία δίλνληαη πξνβιήκαηα 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ (έσο δπν δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνρσξά ζηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξαδνζηαθά θάλνληαο πξψηα ηηο πξάμεηο θαη κεηά ηνπο δεηείηαη 

πξνθνξηθά, βνεζνχκελνη,  λα «πνπλ» ην πψο ζθέθηεθαλ θαη κεηά λα θαηαγξάςνπλ ηε 

ζθέςε ηνπο. ηε ζπλέρεηα ιχλνπλ πξφβιεκα κε δηαθνξεηηθέο πξάμεηο απφ ην 

πξνεγνχκελν (ε κηα είλαη δηαίξεζε επηιέγνληαο ηελ, φκσο, σο δεχηεξε πξάμε ηνπ 

πξνβιήκαηνο) αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Οη «αιεζηλέο» πξάμεηο γίλνληαη θαη 

εδψ αηνκηθά.  

Ο εθπαηδεπηηθφο παξέρεη θπθιηθά ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο νκάδεο. Σα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε νκάδα, αιιά ν ζηφρνο είλαη εληαίνο θαη αθνξά 

ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηε ιχζε ηνπο πξψηα ζθεθηφκελνη, άξα θαηαλνψληαο 

ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα, θζάλνληαο ζηνλ ζηφρν, ηελ ηειηθή ιχζε ηνπ. 

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην καζεζηαθό πξνθίι θαη ζηπι 

ηελ πξψηε νκάδα κε νπηηθναθνπζηηθφ πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ (ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Οη καζεηέο ηεο νκάδαο ρσξίδνληαη ζε 

δεπγάξηα. Ο έλαο καζεηήο ηνπ δεπγαξηνχ δηαβάδεη ην πξφβιεκα ζην ζπκκαζεηή ηνπ, 

έρνληαο θαη νη δπν ην θχιιν εξγαζίαο κπξνζηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα ν έλαο «αθεγείηαη» ηε 

ζθέςε/ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηε ζεηξά ησλ πξάμεσλ αηηηνινγψληάο ηεο, θαη ν άιινο ηε 

γξάθεη ζην θχιιν εξγαζίαο. ην επφκελν πξφβιεκα αιιάδνπλ νη ξφινη. Δλαιιαθηηθά 

ρξεζηκνπνηνχκε αθνπζηηθά κέζα γηα ηνλ θάζε καζεηή. Βξίζθνπλ ηε ιχζε, ζηε ζπλέρεηα, 

ζπλεξγαηηθά, ιέγνληαο ν θαζέλαο απφ κηα πξάμε θαη αηηνινγψληάο ηελ. ινη γξάθνπλ ηε 

ζθέςε/ιχζε ζην αηνκηθφ ηνπο θχιιν εξγαζίαο.  

ηε δεχηεξε νκάδα κε ινγηθνκαζεκαηθφ πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ (κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Δδψ ν θάζε καζεηήο δνπιεχεη κφλνο ηνπ 

αμηνινγψληαο ηα πξφβιεκα θαη γξάθνληαο ηε ζθέςε/ιχζε ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο ζην 

αηνκηθφ ηνπ θχιιν εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ 

σο νκάδα ζε κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε θαη ηελ παξνπζηάδνπλ ζε έλα θνηλφ θχιιν 

εξγαζίαο. 

ηελ ηξίηε νκάδα κε θηλαηζζεηηθφ πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ 

(κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Σα πξνβιήκαηα πνπ δίλνληαη έρνπλ δεδνκέλα θαη 

δεηνχκελα πνπ αθνξνχλ ρξήκαηα ή πξνβιήκαηα κε ηελ δηαθνξά ψξαο,. Ζ ζθέςε/ιχζε 

είλαη πξντφλ νκαδηθήο εξγαζίαο ζε θνηλφ θχιιν εξγαζίαο θαη ζην ηέινο, ηα κέιε ηεο 

νκάδαο δεκηνπξγνχλ, ν θαζέλαο ρσξηζηά, έλα δηθφ ηνπ πξφβιεκα ην νπνίν ιχλνπλ 
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αηνκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αιιάδνληαο ηα θχιια εξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ειέγρνπλ ηηο 

ιχζεηο. 

 

Γηαθνξνπνίεζε ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ 

Ο δάζθαινο πξνζαξκφδνληαο ηελ ππνζηήξημε, αλαηξνθνδφηεζε θαη ελζάξξπλζε ζηηο 

νκάδεο, δηαθνξνπνηεί ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο δεκηνπξγψληαο ηα θαηάιιειν 

θιίκα πνπ ζα εληζρχζεη ηε καζεζηαθή πξνζπάζεηα ηνπ θάζε καζεηή.  

Ζ πξψηε νκάδα (αλεμάξηεηε εξγαζία) είλαη ρσξηζκέλε ζε ελαιιαζζφκελα δεπγάξηα 

θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ ηα νπνία δίλνληαη ζηηο άιιεο νκάδεο γηα 

λα ιπζνχλ. Ζ βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ έγθεηηαη ζην φηη ειέγρεη ηα πξνβιήκαηα πξηλ απηά 

δνζνχλ  ζηηο ππφινηπεο νκάδεο. ηε δεχηεξε νκάδα ηα κέιε ηεο δνπιεχνπλ ρσξηζκέλα ζε 

δεπγάξηα. Σνπο δίλνληαη πξνβιήκαηα (κε δπν ή ηξεηο πξάμεηο). Δδψ ππάξρεη ε ρξήζε 

ππνινγηζηή φπνπ κε ηα θαηάιιεια ινγηζκηθά παξνπζηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο 

νκάδεο. Γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ/ιχζεσλ ζην ςεθηαθφ θχιιν εξγαζίαο. 

Τπάξρεη ζπλεξγαζία θαη αιιεινβνήζεηα ζηα δεπγάξηα θαη κηθξέο επεκβάζεηο απφ ηνλ 

δάζθαιν. ηελ ηξίηε νκάδα δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ (έσο δπν πξάμεηο). 

Καη εδψ ππάξρεη ε ρξήζε ππνινγηζηή φπνπ κε ηα θαηάιιεια ινγηζκηθά παξνπζηάδνληαη 

ηα πξνβιήκαηα ζηηο νκάδεο. Ζ ρξήζε αθνπζηηθψλ απνκνλψλεη καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη 

εζπρία γηα λα δνπιέςνπλ. ηελ αξρή νη καζεηέο δνπιεχνπλ αηνκηθά. Γίλεηαη ε 

θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ/ιχζεσλ ζην ςεθηαθφ θχιιν εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα νη 

«πξαγκαηηθέο ιχζεηο» θαηαγξάθνληαη ζε αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο θαη ειέγρνληαη. Ο θάζε 

καζεηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ππνινγηζηή αιιά ππάξρεη ε έλλνηα ηεο νκάδαο αθνχ ζην ηέινο 

ησλ εξγαζηψλ ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα. Τπάξρεη ζπλερήο βνήζεηα θαη επνπηεία απφ 

ηνλ δάζθαιν.  

 

Μαζεκαηηθά θαη Αγγιηθά: ε δηαζύλδεζε 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηφ ην δηδαθηηθφ ζελάξην εθηφο απφ ηελ 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε (pre-assessment) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, ε 

εθπαηδεπηηθφο ρξεηάζηεθε λα αμηνινγήζεη θαη ηηο γλψζεηο (πξναπαηηνχκελε γλψζε) ησλ 

καζεηψλ πάλσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Αγγιηθψλ ζε ζρέζε κε: 1) Αγγιηθά ζην 

επίπεδν ηεο ηάμεο (ΓΔΠΠ-ΑΠ Ξέλσλ Γισζζψλ/Αγγιηθά), 2) Αγγιηθά γηα ηελ εξγαζία: 

ιεμηιφγην καζεκαηηθψλ: αξηζκνί, ζχκβνια (π.ρ. + addition, add, and, total, both, θιπ), 

ξήκαηα ζηνλ απιφ ελεζηψηα, ρξήζε απινχ ελεζηψηα. Καζψο, ζχκθσλα κε ηελ Tomlinson 

(2001), ε πξνθαηαξηηθή αμηνιφγεζε (pre-assessment) αιιά θαη ε πξνδηδαζθαιία (pre-

teaching) κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα εληνπίζνπκε ηπρφλ πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πξναπαηηνχκελε γλψζε, ζε εηζαγσγηθφ κάζεκα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, δφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο, κνηξάζηεθαλ θπιιάδηα θαη αλαξηήζεθαλ 

ζηνπο ηνίρνπο πφζηεξ κε ην «ιεμηιφγην ηνπ καζήκαηνο», κε φινπο ηνπο βαζηθνχο φξνπο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ καζεκάησλ (Παππά, 2013). 

 

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηε καζεζηαθή εηνηκόηεηα:  
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο πάλσ ζην ππφ κειέηε ζέκα (καζεκαηηθά – αγγιηθά), αιιά θαη 

ζε ζρέζε κε δεμηφηεηεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο έγηλε ε νκαδνπνίεζή ηνπο. Ο νκαδνπνίεζε 

ζε απηφ ην ζηάδην βαζίδεηαη ζε ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom 

(Bloom et al., 1956). Ζ ηαμηλφκεζε πξνηείλεη κηα ηεξαξρία ηξηψλ γλσζηηθψλ επηπέδσλ 

(mastery degrees) ηνλίδνληαο φηη ζα πξέπεη λα θαηέρεη θαλείο πνιχ θαιά ην έλα επίπεδν 

γηα λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν.  
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ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα φινη νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε έλα θνηλφ θχιιν 

εξγαζίαο ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ (word problems) ζηα 

αγγιηθά. Κνηλφο ζηφρνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο είλαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ζηα καζεκαηηθά γξακκέλν φκσο ζηα αγγιηθά.  

Οη γλσζηηθά πςεινχ επηπέδνπ καζεηέο αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο: ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο (αγγιηθά) θαη πξάμεηο 

(καζεκαηηθά), ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ νκάδα ηνπο ηε δηαδηθαζία/ηξφπν ζθέςεο πνπ 

αθνινχζεζαλ γηα ηελ επίιπζε θαη ζα ζπλζέζνπλ ην δηθφ ηνπο πξφβιεκα ζηα αγγιηθά 

(ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκνχο, εηθνλνγξάθεζε θαη ιέμεηο). Οη κεζαίνπ επηπέδνπ καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο εθαξκνγήο θαη αλάιπζεο. Απηή ε νκάδα ζα πξνζπαζήζεη λα 

ιχζεη ηα πξνβιήκαηα αλαιχνληάο ηα θαη θφβνληάο ηα ζε θνκκάηηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα 

πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηηο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, λα ιχζνπλ ηελ άζθεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκνχο θαη ζχκβνια θαη ηέινο λα πεξηγξάςνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινχζεζαλ γηα ηελ επίιπζε ζηα Διιεληθά. Οη γλσζηηθά ρακεινχ επηπέδνπ καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα απηή ε 

νκάδα ζα πξνζπαζήζεη λα αλαγλσξίζεη (λα θπθιψζεη) κέζα ζηα πξνβιήκαηα αγγιηθέο 

ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά, ζα αληηζηηρνίζνπλ ιέμεηο θαη εηθφλεο ζε έλα 

θχιιν εξγαζίαο ιεμηινγίνπ, ζα πξνζπαζήζνπλ λα πεξηγξάςνπλ ζηα Διιεληθά ην 

πξφβιεκα θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο κε ζχκβνια 

καζεκαηηθψλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο παξέρεη θπθιηθά ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο νκάδεο. Σα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ αθνξνχλ ηφζν ηε δεισηηθή φζν θαη ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε. 

Μεηά ηελ εξγαζία ζε νκάδεο νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηελ νινκέιεηα θαη κνηξάδνληαη ―ηα 

κπζηηθά‖ πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ:  

ε απηφ ην θνκκάηη ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, ην πεξηερφκελν κάζεζεο πνπ ειθχεη ηνλ 

θάζε καζεηή ζα γίλεη θαη αληηθείκελν επηινγήο ηνπ. (Καιδή, 2013). Ο εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα αληιήζεη ηδέεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ απφ ην έξγν 

ηεο Blaz (2008). Σπρφλ δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ καζεηψλ 

ζε θάζε νκάδα γηα ηε κειέηε κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη εχθνιν λα επηιπζνχλ, αθνχ νη 

καζεηέο έρνπλ ήδε δειψζεη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αλάινγα κε ηε ζεηξά ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο. ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο κηα ιίζηα 

κε ζέκαηα θαη απηνί πξέπεη λα επηιέμνπλ απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν (π.ρ 

animals, football, summer, fairies, Christmas – επίθαηξν) λα κειεηήζνπλ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα ζρεκαηηζηνχλ ηέζζεξηο ή πέληε νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα κειεηήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  

ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο νη νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερληθή ηνπ 

―θαηαηγηζκνχ ηδεψλ‖ (brainstorming) πάλσ ζην ιεμηιφγην ηνπ ζέκαηνο ηεο νκάδαο ηνπο 

(γισζζηθή πξνεηνηκαζία ζηα αγγιηθά) ελψ ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο (αηνκηθά ή ζε 

δεπγάξηα) ζα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ έρνπλ 

επηιέμεη. 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο πξφβιεκα ζηα αγγιηθά θαη ηα 

αληαιιάζνπλ κέζα ζηελ νκάδα ηνπο. ην ηέινο ε θάζε νκάδα πξέπεη λα επηιέμεη έλα απφ 

ηα πξνβιήκαηα, λα ην εηθνλνγξαθήζεη (ζε θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί) θαη λα ην 

παξνπζηάζεη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ε απηή ηε θάζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ Καιδή (2013, ζει. 411), ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζε απηή 

απνηεινχληαλ ηαπηφρξνλα απφ θνηλά θαη δηαθνξεηηθά ζεκεία γηα θάζε νκάδα. Έηζη ηα 

θνηλά ζεκεία αθνξνχζαλ ηηο δεμηφηεηεο δηαδηθαζηηθήο γλψζεο (π.ρ. ηξφπνο αλάπηπμεο 
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ιεμηινγίνπ, θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θιπ) ελψ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεία δεμηφηεηεο 

δεισηηθήο γλψζεο (π.ρ. ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ρξήζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, 

θιπ). 

 

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηνπο ηύπνπο λνεκνζύλεο πνπ ζπλδένληαη κε ην καζεζηαθό 

πξνθίι: 

 Ήδε απφ ηε θάζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο έρεη γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ κε βάζε ηνπο ηχπνπο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (1983). ηελ 

αξρή απηήο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο νη καζεηέο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ πην 

«δπλαηφ» ηχπν λνεκνζχλεο πνπ δηαζέηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αλαηεζεί κηα εξγαζία. 

Βαζηθφο ζθνπφο ζε απηφ ην δηδαθηηθφ ζελάξην είλαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ γηα ηελ 

εθδήισζε ησλ «δπλαηψλ» ηχπσλ λνεκνζχλεο έηζη ψζηε λα απνηππσζεί, λα γίλεη 

εκπέδσζε θαη εμάζθεζε, φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα, φισλ ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ 

(αγγιηθά θαη καζεκαηηθέο πξάμεηο) ησλ πξνεγνχκελσλ ζελαξίσλ.  

ηνπο καζεηέο αλαθνηλψζεθε ην θαληαζηηθφ ζελάξην φηη: «πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ 

ζηηο νκάδεο ηνπο δχν πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ ζηα αγγιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ζρνιείν καο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεζλή δηαγσληζκφ καζεκαηηθψλ». Έηζη ζηελ νκάδα 

ησλ καζεηψλ πνπ ν «δπλαηφο» ηχπνο λνεκνζχλεο ήηαλ ν γισζζηθφο ή ν 

ινγηθνκαζεκαηηθφο αλαηέζεθε ε «δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ κε ιέμεηο, πάληα ζηα αγγιηθά, 

αξηζκνχο θαη καζεκαηηθά ζχκβνια». Οη καζεηέο κε «δπλαηή» νπηηθή/ρσξναληηιεπηηθή 

λνεκνζχλε ρξεζηκνπνίεζαλ εηθφλεο θαη αληηθείκελα γηα λα ζηήζνπλ θαη λα 

παξνπζηάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Οη καζεηέο κε «δπλαηφ» ηχπν λνεκνζχλεο ηνλ 

κνπζηθφ-αθνπζηηθφ έδσζαλ ζηα πξνβιήκαηά ηνπο ηε κνξθή πνηήκαηνο, ηνπο πξφζζεζαλ 

ξπζκφ θαη απηνζρέδηα κνπζηθή θαη ηα παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε. Σέινο, ε νκάδα ησλ 

καζεηψλ κε «δπλαηφ» ηχπν λνεκνζχλεο ηνλ θηλαηζζεηηθφ, δεκηνχξγεζε κηα κηθξή 

δξακαηνπνίεζε θαη παληνκίκα γηα ηα δχν πξνβιήκαηά ηνπο. ε απηφ ην δηδαθηηθφ 

ζελάξην ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ήηαλ: α) ε ρξήζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ (π.ρ. 

ιεμηιφγην/γξακκαηηθή αγγιηθήο γιψζζαο, καζεκαηηθέο έλλνηεο) πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί 

θαη κειεηεζεί ζηηο πξνεγνχκελεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη β) ε ελδηαθέξνπζα θαη 

ειθπζηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ καζεκαηηθψλ ζηα αγγιηθά πνπ δεκηνχξγεζαλ 

νη ίδηνη νη καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο. 

 

 

Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθή Αγσγή: ε δηαζύλδεζε 

Ο θεληξηθφο άμνλαο ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, εθηφο απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζσκαηηθνχ (π.ρ. αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη θπζηθψλ – ζσκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ) θαη γλσζηηθνχ ηνκέα (π.ρ. πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά)  

απνζθνπεί θπξίσο  ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα: θαιιηέξγεηα 

ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, νκαδηθφηεηαο θαζψο επίζεο θαη αλάπηπμε απηνεθηίκεζεο, 

ζεηηθήο απηναληίιεςεο θαη απηνπεπνίζεζεο (ΓΔΠΠ Φπζηθήο Αγσγήο). ζνλ αθνξά 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη 

Fox & Hoffman (2011) ζην βηβιίν ηνπο The Differentiated Instruction Book of Lists 

πξνηείλνπλ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο: 1) ηελ άζθεζε, 2) ην απνηέιεζκα, 

3) ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ν θάζε καζεηήο θαη δίλνπλ ηελ 

νδεγία: «κηα δεμηφηεηα ηε θνξά, απφ ηα απιά ζηα ζχλζεηα» (ζει.210). 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ παξφληνο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ δχν πεξηνρέο ζηφρσλ ειήθζεζαλ 

ππφςε. Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο (π.ρ. πξνζαλαηνιηζκφο ζηε 

Φπζηθή Αγσγή, επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά). Ζ δεχηεξε πεξηνρή ζηφρσλ 

ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε 
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ζθνπφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο σο πξνο ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, επηδηψθνληαο ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί 

ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο.  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξηνρή ζηφρσλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ βαζίζηεθαλ ζην αθφινπζν πιάλν: 
1. Δμνηθείσζε, εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο (π.ρ. πξνζαλαηνιηζκφο, ηζνξξνπία). Παξάδεηγκα Γξαζηεξηφηεηαο: ―Δγψ 

θαη ζπ ... καδί‖ (Παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο). ‘ απηή ηε θάζε ηα παηδηά ζα εμνηθεησζνχλ κε παηρληδηα 

θαηεπζχλζεσλ, ζπλεξγαζίαο θαη αλαξξίρεζεο κε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην κάζεκα ΦΑ. 

Αξρηθά ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (π.ρ. δηάβαζκα ππνκλήκαηνο 

ράξηε, κνλνπάηηα-θαηεπζχλζεηο δηγθ-δαγθ, ζιάινκ θιπ), κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα απφ 

βησκαηηθά παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο. Σέινο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο-πνιχδπγα 

καζαίλνληαο ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο αλαξξίρεζεο. 

2. Δμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηηο δεμηφηεηεο κέζα απφ παηρλίδηα. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ ν καζεηήο ζα πξνζπαζήζεη λα εληάμεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε/δεμηφηεηα ζην λέν πεξηβάιινλ 

εθηέιεζεο (π.ρ. ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζπλεξγαηηθνχ ή αληαγσληζηηθνχ παηρληδηνχ).  Παξάδεηγκα 

Γξαζηεξηφηεηαο: «Ναπαγνί -Σηηαληθφο»: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάινγα κε ην γλσζηηθφ 

ηνπο επίπεδν ζηα καζεκαηηθά. Κάζε νκάδα έρεη έλα ―λεζί-βάζε‖ (ζηξψκα) πάλσ ζην νπνίν 

ππάξρνπλ θάξηεο κε πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ, αλάινγα κε ην επίπεδφ ηνπο, θαη ηξία ζηεθάληα. 

ην θέληξν ηεο αίζνπζαο ππάξρνπλ δηάζπαξηα θαη άιια πιηθά (θψλνη, κπάιεο, θιπ) θαη έλα αθφκε 

ζηξψκα. Οη καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο παίξλνπλ κία-κία ηηο θάξηεο κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

ιχλνπλ, ελψ πξέπεη (ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηεθάληα σο ζρεδίεο- ―Σηηαληθφο‖) λα πάξνπλ ηα 

αληίζηνηρα πιηθά (κπάιεο, θψλνη θιπ) απφ ηε ζάιαζζα. Λχλνληαο ην ηειεπηαίν πξφβιεκα θηάλνπλ 

ζην θεληξηθφ λεζί θαη ζψδνληαη.  

3. Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Γηα λα ππάξρεη έλα κεηξήζηκν απνηέιεζκα πνπ λα πείζεη ηνπο 

καζεηέο φηη ε αλάπηπμε ηεο θηλεηηθήο ηνπο δεμηφηεηαο αιιά θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη γηα ηελ 

εμάζθεζή ηνπο ζε πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ επηηεχρζεθαλ, επηιέρζεθε ε εθηέιεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο (π.ρ., έλα παηρλίδη κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ «θαηάθηεζε ηνπ Έβεξεζη»). 

Παξάδεηγκα Γξαζηεξηφηεηαο: «Καηάθηεζε ηνπ Δβεξεζη»: Οη καζεηέο ζε δχν νκάδεο αλάινγα κε 

ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν ζηα καζεκαηηθά πξέπεη λα επηιχζνπλ έμη πξνβιήκαηα θαη λα εθηειέζνπλ 

έμη αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο-αζθήζεηο. Παίξλνπλ κία-κία ηηο θάξηεο κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

ιχλνπλ, ελψ πξέπεη λα θάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο-αζθήζεηο (π.ρ. πεξλάκε έλα ―πνηάκη‖ 

θηηάρλνληαο γέθπξεο κε ―μχια‖ θαη ―ηνχβια‖, ή θάλνπκε αλαξξίρεζε θαη αθνπκπάκε (ηηο εηθφλεο) 

φισλ ησλ βνπλψλ πνπ ην χςνο ηνπο είλαη κέρξη 10.000 κέηξα). ην ηειεπηαίν πξφβιεκα θηάλνπλ 

ζην Δβεξεζη θαη βάδνπλ ηε ζεκαία ηνπο ζηελ θνξπθή.  

 ζνλ αθνξά ζηε δεχηεξε πεξηνρή ζηφρσλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ 

καζήκαηνο (είδε δξαζηεξηνηήησλ, ηξφπνο νκαδνπνίεζεο, ρξφλνο εθηέιεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ) θαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ελζάξξπλζε, αλαηξνθνδφηεζε, 

αμηνιφγεζε), έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Έηζη, 

γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ πξνηηκήζεθε επέιηθηνο 

ζρεκαηηζκφο ν νπνίνο αιιάδεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. παξφκνηα 

εδηαθέξνληα φπσο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο) ή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. αληίιεςε ζρεκάησλ ζηα καζεκαηηθά). Οη καζεηέο 

ιάκβαλαλ αηνκηθά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο θαηαθηήζεηο ή ηα ζεκεία ζηα νπνία πζηεξνχλ. Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο έθαλε 

αλαθνξά ζηηο μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο κέζα ζηελ νκάδα θαη ζην φηη είλαη φιεο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ (π.ρ. θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ελφο κέινπο ηεο 

νκάδαο αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα καζεκαηηθά θάπνηνπ 
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άιινπ) θαη εληζρχζεθε ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ξφισλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο (π.ρ. 

ζπληνληζηήο, εθηειεζηήο θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ―γξακκαηέαο‖, θιπ). 

 

πκπεξάζκαηα 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ έδσζε ηελ επθαηξία γηα κία 

ζεηξά δηαπηζηψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην νξγάλσζαλ. 

ζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, ήηαλ ηδηαηηέξσο επράξηζηε ε δηαπίζησζε 

φηη νη καζεηέο, κέζα απφ ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ θάζε βήκαηνο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ θαινχληαλ λα θάλνπλ, πιεζίαδαλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηφζν γλσζηηθά φζν θαη βησκαηηθά/ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ θαηά πεξίπησζε 

ππνζηφρν (αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν) θαη ην γεληθφ ζηφρν ηνπ εγρεηξήκαηνο (επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά). 

ην ηέινο θάζε θάζεο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

ελφηεηα, θαζψο θαη ηελ αξρηθή θαη ηειηθή ζηάζε ηνπο. Ζ γλψκε ηνπο γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ήηαλ πνιχ ζεηηθή, αθνχ δελ είραλ ιάβεη κέξνο μαλά ζε 

παξφκνην πξφγξακκα. Ζ παξαγσγή ηνπ θάζε ηειηθνχ πξντφληνο πνπ νινθιήξσλαλ θαη ε 

επηηπρήο ζπκκεηνρή θαη ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ηνπο έθαλαλ πεξήθαλνπο γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπζζαλ. Οη επηδφζεηο ηνπο ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα βειηηψζεθαλ, ελψ ηαπηφρξνλα θαη παξά ηηο ρξνληθέο, ζσκαηηθέο θαη 

γισζζηθέο απαηηήζεηο, ζπδήηεζαλ, δηαζθέδαζαλ θαη αληαπνθξίζεθαλ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέιαβαλ.  

Δκείο κε ηε ζεηξά καο, ζπλεξγαζηήθακε σο εθπαηδεπηηθνί πιήξσο γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ, αθηεξψλνληαο πνιχ πξνζσπηθφ ρξφλν ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ θάζεσλ. 

Κιείλνληαο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ε νπζηαζηηθή θαηλνηνκία πνπ πξνάγεηαη είλαη ε 

αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ηε ζπλεξγαζία εθαπηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αζθεζνχλ επηπιένλ ζε ζέκαηα θξηηηθήο θαη 

δεγκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή είρε ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ.  
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Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή ζα παξνπζηαζηεί κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε ζχκπξαμεο καζεκαηηθνχ θαη 

θηινιφγνπ. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

ηελ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δηππνθεηκεληθνχ λνήκαηνο, ζηελ ελζάξξπλζε θαη ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζθνξάο «εληαηνπνηεκέλεο» γλψζεο βξίζθνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ 

Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ,  2001, 2003), κε ηηο πξνηεηλφκελεο 

«δηαζηάζεηο» ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο κεηαμχ ηνπ καζήκαηνο 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  

αθνξνχζαλ αξρηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ, παξάιιεια κε ηελ 

θαηαγξαθή θαη εξκελεία ησλ καζεκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Εεηνχκελν απνηέιεζε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πξνζέζεσλ ηνπ αξηζηνθάλεηνπ ιφγνπ, φπσο εθδειψλνληαη ζην θείκελν κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ ήξσά 

ηνπ, ηνπ καζεκαηηθνχ Μέησλα. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε  πινπνηήζεθε  ζηε Γ΄ηάμε ηνπ 1νπ Γπκλ. Ηιίνπ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ολιςτικό, διαθεματικϐ, διυποκειμενικϐ, αρχαύα ελληνικϊ, 
μαθηματικϊ 

Δηζαγσγή 

        Η παραδοςιακό προςϋγγιςη τησ γνώςησ, ϐπωσ προβϊλλεται με τον διαχωριςμϐ των 
γνωςτικών αντικειμϋνων, οδηγεύ ςε αποςπαςματικϐτα και δεν ευνοεύ την ολιςτικό γνώςη 
που ςυνδϋεται με την πραγματικϐτητα και αξιοποιεύ βιώματα απϐ την καθημερινό ζωό και 
το περιβϊλλον του μαθητό.  ήμωσ οι διαφορετικϋσ οπτικϋσ γωνύεσ υπϐ τισ οπούεσ το κϊθε 
διδακτικϐ αντικεύμενο προςφϋρει  τη γνώςη δεν εύναι  ϑτε εξολοκλόρου ανεξϊρτητεσ αλλϊ 
και οϑτε πϊντα ςυμβατϋσ μεταξϑ τουσ, γεγονϐσ που οδηγεύ ςτην αρχό τησ 
ςυμπληρωματικϐτητασ ςτην εκπαύδευςη και υλοποιεύται με τη διαθεματικό προςϋγγιςη 
(Φατζημιχαόλ, 2010). Οι διαθεματικϋσ δρϊςεισ  λοποιοϑνται με ςυγκεκριμϋνουσ τρϐπουσ 
ςϑμφωνα με την εννοιοκεντρικό προςϋγγιςη, δηλαδό εύτε ενδοκλαδικϊ ςε κϊθε γνωςτικϐ 
αντικεύμενο, για παρϊδειγμα αρχαύα και ιςτορύα ό λογοτεχνύα και ιςτορύα κ.λ.π  ύτε 
διακλαδικϊ, ανϊμεςα ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα του ΔΕΠΠ (διακλαδικό ςυςχϋτιςη), εύτε 
θεματοκεντρικϊ, με μελϋτη θεμϊτων που ανακϑπτουν απϐ τα επιμϋρουσ γνωςτικϊ 
αντικεύμενα   (Ματςαγγοϑρασ 2002) 

mailto:alexasimak@hotmail.com
mailto:lelalibe@gmail.com
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την Ελλϊδα, εκτϐσ απϐ τη εφαρμογό τησ διαθεματικϐτητασ κατϊ την εκπϐνηςη  

ερευνητικών εργαςιών (project) ςτισ τϊξεισ του Λυκεύου ό βιωματικών δρϊςεων ςτο 
Γυμνϊςιο, εδώ και χρϐνια καταγρϊφεται ιδιϊιτερα αυξημϋνη παραγωγό ςχεδύων 
διδαςκαλύασ και προτϊςεων, ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ των διαφϐρων διδακτικών 
αντικειμϋνων. ε κϊθε περύπτωςη κατϊ τισ διδακτικϋσ διαθεματικϋσ παρεμβϊςεισ 
ςημειώνεται η ικανοπούηςη που αντλοϑν απϐ τη διαδικαςύα αυτό μαθητϋσ και εκπαιδευτικού 
(Κοταρύνου,  2007; Βορύςςη & Φρυςανθακοποϑλου Κ, 2014).  

Η    κλαςικό μετωπικό διδαςκαλύα αναφϋρεται ςτην ϑπαρξη ενϐσ μανθϊνοντοσ 
υποκειμϋνου.  ε μια εναλλακτικόσ μορφόσ εκπαύδευςη ϐμωσ «τα υποκεύμενα θα 
ςυγκροτοϑν γνώςη μϋςα ςε διϊλογο, ςε διαπραγματευτικϋσ πρακτικϋσ ϐπου δοκιμϊζουν τισ 
απϐψεισ τουσ μϋςα απϐ διαλεκτικϋσ αντιθϋςεισ, τη ςυζότηςη, την κοινωνικό αποδοχό». 
(πϑρου, 2007). Η ςημαςύα τησ ςυνδιαμϐρφωςησ τησ γνώςησ ϋχει ευςϑνοπτα δοθεύ απϐ τον 
Γερμανϐ φιλϐςοφο Habermas: «Σο παρϊδειγμα τησ γνώςησ των αντικειμϋνων πρϋπει να 
αντικαταςταθεύ απϐ το «παρϊδειγμα» τησ ςυνεννϐηςησ μεταξϑ υποκειμϋνων ικανών να 
επικοινωνοϑν μϋςω τησ γλώςςασ και των μϋςων και να πρϊττουν» (Habermas, 1993).  

Επιπλϋον, ο ςυνδυαςμϐσ των εξωτερικών  αναπαραςτϊςεων (ςυμβϐλων) με τα οπούα 
εκφϋρονται τα μαθηματικϊ με τισ εςωτερικϋσ αναπαραςτϊςεισ που προϒποθϋτει η 
κατανϐηςη  του αρχαύου λϐγου απαιτοϑν ολιςτικϋσ διαδικαςύεσ πρϐςληψησ τησ γνώςησ και 
υποθϋςαμε ϐτι η προςϋγγιςη αυτό θα κινητοποιόςει αναςτοχαςτικϋσ διαδικαςύεσ. 

το πλαύςιο αυτϐ, τϋλοσ, κατϊ τη διδακτικό μασ παρϋμβαςη υιοθετόςαμε τον 
ςυμβουλευτικϐ και καθοδηγητικϐ ρϐλο του εκπαιδευτικοϑ, ο οπούοσ καλεύται να 
λειτουργόςει ωσ εμψυχωτόσ, οργανωτόσ, ςυνεργϊτησ και  ερευνητόσ (Κατςαροϑ & Σςϊφοσ, 
Β., 2003) δεχϐμενοι ϐτι «…ϐςο ο εκπαιδευτικϐσ υποδεικνϑει ςτον μαθητό τι πρϋπει να κϊνει, 
τϐςο η ευκαιρύα για την προςδοκώμενη μϊθηςη κινδυνεϑει να χαθεύ» (Brousseau, 1997).   

Προσ την αναζότηςη τησ καινοτομύασ ςτη διδακτικό πρακτικό 

Ο γενικϐσ ςκοποσ και οι ειδικϐτεροι ςτϐχοι του μαθόματοσ των αρχαύων ελληνικών 
υπηρετοϑνται  μϋςω τησ διδαςκαλύασ απϐ το πρωτϐτυπο και απϐ το μϊθημα τησ αρχαύασ 
ελληνικόσ γραμματεύασ ( μετϊφραςη), ςϑμφωνα με τα ιςχϑοντα ΔΕΠΠ και ΑΠ (Αναλυτικϐ 
Πρϐγραμμα πουδών).  

Κατϊ τη διδακτικό των αρχαύων ελληνικών απϐ το πρωτϐτυπο αν και πολϑ δϑςκολα  
εγκαταλεύπονται οι παλιϋσ φορμαλιςτικϋσ μϋθοδοι κατανϐηςησ των κειμϋνων, εν τοϑτοισ οι 
προτεινϐμενεσ εναλλακτικϋσ  ςτρατηγικϋσ των τελευταύων ετών αφοροϑν ςε τρϐπουσ 
μετακύνηςησ απϐ την παραδοςιακό γραμματικοςυντακτικό ανϊλυςη του κειμϋνου προσ τη 
γραμματολογικό ιδιοτυπύα και ιδεολογικό ταυτϐτητα του κειμϋνου και το περιεχϐμενϐ του.  
Αν λοιπϐν γνωρύζουμε τη φυςιογνωμύα του ςυγγραφϋα και την ιδιοτυπύα του κειμϋνου, ύςωσ 
και τη θϋςη του αποςπϊςματοσ ςτην ευρϑτερη δομό του ϋργου, προςεγγύζουμε το 
απϐςπαςμα με ςυγκεκριμϋνεσ προςδοκύεσ και ςαφεύσ ϊξονεσ ανϊγνωςησ» (Σςϊφοσ, 2004). 
Προϋχει, επομϋνωσ, η ϋνταξη του κειμϋνου ςτο ςυγκεύμενο και το περικεύμενϐ του, και, ςτη 
ςυνϋχεια η νοηματικό αποκωδικοπούηςη του, η οπούα επιτυγχϊνεται μϋςω τησ  αναζότηςησ 
των γλωςςικων και υφολογικών  του κωδύκων, η οπούα ϐμωσ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ 
μϋςω τησ διερεϑνηςησ τησ μορφολογύασ,  του λεξιλογύου και τησ μελϋτησ τησ δομόσ του 
κειμϋνου.  

 Οςον αφορϊ ςτο πρϐβλημα τησ μετϊφραςησ, ϋχουν όδη απϐ την περαςμϋνη δεκαετύα 
προταθεύ τρϐποι για την νοηματικό προςπϋλαςη του κειμενου που θα μποροϑςαν να 
απελευθερώςουν τουσ διδϊςκοντεσ, καθώσ η μεταφραςη που παρϊγεται ςτη ςχολικό τϊξη 
μετϊ απϐ την εξαντλητικό εξϋταςη γραμματικο-ςυντακτικών φαινομϋνων και   «αποτελεύ 
ςυνόθωσ ϋνα ιδιϐτυπο νεοελληνικϐ κϋιμενο που μϐνο ςε μια ςχολικό τϊξη θα μποροϑςε να 
«λειτουργόςει» (Βαρμϊζησ, 1999; Μαρωνύτησ, 1993). ΄Ετςι όδη απϐ το 1992-93 προτεύνονται 
εναλλακτικού τρϐποι προςπϋλαςησ του νοόματοσ τϐςο απϐ το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, 
ϐςο και μϋςα απϐ τισ θεςμικϋσ ρυθμύςεισ και τισ Οδηγύεσ του Παιδαγωγικοϑ Ινςτιτοϑτου.  
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Οι μαθητϋσ με αφορμό τα κεύμενα μποροϑν να «οδηγηθοϑν ςε ϋνα εύδοσ «αναςκαφόσ» με 
ςτϐχο την αναςϑνθεςη των ςυνθηκών υπϐ τισ οπούεσ αρθρώθηκε ο λϐγοσ με μια 
ςυγκεκριμϋνη μορφό και να πληςιϊςουν ϋνα βόμα περιςςϐτερο ςτην αρχαιοελληνικό 
εγγραμματοςϑνη» (Φατζημαυρουδό, 2007). την περύπτωςη αυτό  εύναι δυνατό  η 
δημιουργικό ςϑνδεςη αρχαύου και ςϑγχρονου κϐςμου,  η  επιςόμανςη των  κοινών ςημεύων 
με την νεοελληνικό γλώςςα ωσ προσ το λεξιλϐγιο και τα υφολογικϊ ςτοιχεύα, η ςϑγκριςη με 
τη ςϑγχρονη ζωό. 

Οι παραπϊνω μϋθοδοι εφαρμϐζονται ςτην πρϊξη με επιτυχύα και εύναι πλϋον αιςθητό η 
διαφοροπούηςη τουσ  απϐ την παραδοςιακό μϋθοδο. ήμωσ ο προβληματιςμϐσ και η 
«αμηχανύα» των εκπαιδευτικών που ϋχει διαπιςτωθεύ ςε παλιϐτερεσ αλλα και νεϐτερεσ 
ϋρευνεσ  αφορϊ ςτην επύτευξη των διδακτικών ςτϐχων που ςχετύζονται με το λεξιλϐγιο, τη 
γραμματικό-ςυντακτικϐ και την ερμηνεύα.  Οι εκπαιδευτικού καταβϊλλουν μεγαλη 
προςπϊθεια να «ςυνταιριϊξουν το κεύμενο, τη μετϊφραςη και την ερμηνεύα του με τη 
διδαςκαλύα των γλωςςικών και ςυντακτικών φαινομϋνων» (Γκλαβϊσ & Καραγεωργύου,  
2007; Κοξαρϊκη 2000) και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ επανϋρχονται ςε παραδοςιακϊ μοντϋλα.  

Σα Μαθηματικϊ,  ςϑμφωνα με το πιλοτικϊ εφαρμοςμϋνο Πρϐγραμμα πουδών, «… 
αποτελοϑν ϋνα ιδιαύτερο αντικεύμενο μϊθηςησ. Αναγνωριςμϋνα ωσ ϋνασ απϐ τουσ πλϋον 
κρύςιμουσ τομεύσ του ανθρώπινου πολιτιςμοϑ, εξαιτύασ του εξαιρετικϊ ιςχυροϑ τρϐπου 
ερμηνεύασ του κϐςμου που προςφϋρουν, με ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςτην ανϊπτυξη τησ 
ατομικόσ αλλϊ και τησ ςυλλογικόσ ςκϋψησ παγκοςμύωσ, κατϋχουν κεντρικό θϋςη ςτα 
Προγρϊμματα πουδών τησ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ. Ψςτϐςο, η αφαιρετικό τουσ φϑςη, 
η αυςτηρϐτητα και η πολυπλοκϐτητα των εμπλεκϐμενων ιδεών και τησ οργϊνωςόσ τουσ, 
καθώσ και η προβληματικό τουσ προςϋγγιςη ςτο ςχολεύο εμποδύζουν πολλοϑσ μαθητϋσ, 
ςυχνϊ αυτοϑσ που ανόκουν ςε ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, να επιτϑχουν ςτα μαθηματικϊ 
και να αναπτϑξουν θετικϊ ςυναιςθόματα για αυτϊ (ΑΠ Μαθηματικών). Ϊτςι, ϋνα 
«μαθηματικϊ εγγρϊμματο» ϊτομο θα πρϋπει: α. «να αντιλαμβϊνεται ϐτι «οι μαθηματικϋσ 
ϋννοιεσ, οι δομϋσ και οι ιδϋεσ ϋχουν εφευρεθεύ ωσ εργαλεύα για να οργανώςουν τα φαινϐμενα 
του φυςικοϑ, κοινωνικοϑ και πνευματικοϑ κϐςμου”» ( ΑΠ Μαθηματικών, Freudenthal, 
1983), και β. να διαθϋτει την «ικανϐτητα να κατανοεύ, να κρύνει, να δημιουργεύ και να 
χρηςιμοποιεύ τα μαθηματικϊ ςε μια ποικιλύα ενδο- και εξω-μαθηματικών πλαιςύων και 
καταςτϊςεων, ςτισ οπούεσ τα μαθηματικϊ παύζουν ό θα μποροϑςαν να παύξουν κϊποιο 
ρϐλο» (ΑΠ Μαθηματικών, Niss, 1996; 2003), ϋτςι ώςτε να  μπορεύ να λειτουργόςει κριτικϊ 
ςε μια δημοκρατικό κοινωνύα. Ο χωρικϐσ ςυλλογιςμϐσ εύναι η διαδικαςύα με τη βοόθεια τησ 
οπούασ ςχηματύζουμε ιδϋεσ για τισ ιδιϐτητεσ και ςχϋςεισ ςτο χώρο, τισ αποδύδουμε με 
πραγματικϋσ και νοερϋσ εικϐνεσ, τισ διαχειριζϐμαςτε για την αντιμετώπιςη πραγματικών ό 
θεωρητικών καταςτϊςεων. Περιλαμβϊνει την αντύληψη, κατανϐηςη και παρϊςταςη 
θϋςεων, αμοιβαύων ςχϋςεων, διευθϑνςεων και διαδρομών μϋςα ςτο χώρο ϐπωσ και 
γενικϐτερα τη διαχεύριςη κϊθε χωρικόσ πληροφορύασ και των μεταςχηματιςμών τησ. 

ήμωσ, η γεωμετρύα του χώρου ςτην ςϑγχρονη ελληνικό μαθηματικό εκπαύδευςη 
περιορύζεται μϐνο ςτην μϋτρηςη των εμβαδών και των ϐγκων ςτερεών ςωμϊτων (ό 
ςχημϊτων), ϐπωσ τα αντιλαμβανϐμαςτε με την μαθηματικό τουσ αναπαρϊςταςη και ϐχι την 
κλαςςικό προοπτικό. Κατϊ τον H. Freudenthal, «Η Ελληνικό γεωμετρύα δεν διαθϋτει ϋνα 
ιςοδϑναμο του δικοϑ μασ ‘χώρου’. Ο κϐςμοσ εύναι πεπεραςμϋνοσ και το γεγονϐσ ϐτι, 
ςϑμφωνα με  ϋνα αύτημα του Ευκλεύδη, κϊθε ευθεύα γραμμό μπορεύ να επεκτεύνεται 
απεριϐριςτα, δεν ςυνεπϊγεται τύποτε ωσ προσ  το μϋςο ςτο  οπούο αυτϐ [το δϐγμα Ευκλεύδη] 
εφαρμϐζεται» (Freudenthal, 1983). 

 Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε  

Η παρϋμβαςη ϋγινε ςτο τμόμα Γ2 του 1ου  ΓΤΜΝ. ΙΛΙΟΤ την 4/5/2015 την  5η και 6η 
ώρα. Σο κεύμενο του Αριςτοφϊνη Ορνιθεσ προτεύνεται ωσ κεύμενο για τη διδαςκαλύα του 
μαθόματοσ αρχαύα ελληνικό γραμματεύα (μετϊφραςη), αλλϊ ςυνόθωσ δεν επαρκεύ ο χρϐνοσ 
για να διδαχτεύ.  Ϊτςι  οι μαθητϋσ δεν γνώριζαν το ςυγκεκριμϋνο ϋργο.  Κατϊ το ςχεδιαςμϐ 
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τησ παρϋμβαςόσ μασ ϐμωσ επιλϋξαμε να διδϊξουμε ϋνα απϐςπαςμα  του αριςτοφανικοϑ 
κειμϋνου ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ τησ αρχαύασ ελληνικόσ γραμματεύασ απϐ το 
πρωτϐτυπο. 

Ψσ προσ την μεθοδολογύα ςχεδιαςμοϑ  τησ παρϋμβαςησ, λαμβϊνοντασ υπϐψη δυνατϋσ 
εκδοχϋσ ςυνδυαςμοϑ επεξεργαςύασ του φιλολογικοϑ αποςπϊςματοσ με τη μαθηματικό 
γνώςη (Κολϋζα, 2007), επιλϋχτηκε  να δοθεύ  πρώτα ςτουσ μαθητϋσ το φιλολογικϐ 
απϐςπαςμα και να εμπλακοϑν  ςταδιακϊ τα μαθηματικϊ.  

Ψσ προσ το ϋργο που επιλϋξαμε: Ο Αριςτοφϊνησ γρϊφει ςτην εποχό τησ κρύςησ, που 
αποτϋλεςε ευκαιρύα για ϋναν δυνατϐ παραλληλιςμϐ με το ςόμερα. Σο ζητοϑμενο για τον 
Αριςτοφϊνη εύναι να «φϑγουμε» απϐ την κρύςη, να δημιουργόςουμε ϋνα νϋο Λϐγο , 
αποχωρώντασ και ιδρϑοντασ μια νϋα πϐλη. Ο νϋοσ Λϐγοσ ςτην κωμωδύα θα προκϑψει μϋςα 
απϐ την κριτικό του παλαιοϑ ςυςτόματοσ και την αποδϐμηςη του, ςε αντύθεςη με την 
τραγωδύα ϐπου υπϊρχει μια ορθολογικό επιχειρηματολογύα. Η επιχειρηματολογύα του 
Αριςτοφϊνη εύναι μια αντι-επιχειρηματολογύα,  ϐχι ϐμωσ  ανορθϐλογη. Προςπαθεύ να 
φτιϊξει ϋναν ϊλλο Λϐγο, και αυτϐ εύναι θϋμα τησ κοινϐτητασ . Η Νεφελοκοκκυγύα εύναι μια 
ϊλλη, εναλλακτικό κοινϐτητα απϋναντι ςτην κοινϐτητα των Αθηνών. Ο Μϋτωνασ, ο οπούοσ 
πληροφορόθηκε την ύδρυςη τησ νϋασ πϐλησ ςτουσ αιθϋρεσ, ϋρχεται με ςκοπϐ να 
«γεωμετρόςει» τον αϋρα και  εμφανύζεται ςτη ςκηνό κρατώντασ ϋνα μοιρογνωμϐνιο 
(καμπϑλοσ χϊρακασ), ϋναν διαβότη και ϋναν κανϐνα (ύςιοσ χϊρακασ). Η αλαζονεύα του τον 
οδηγεύ να «γεωμετρεύ» τον αϋρα με ϐργανα τησ επύπεδησ γεωμετρύασ και να τετραγωνύζει 
τον κϑκλο. 

Η παρουςύα του Μϋτωνα δηλώνει την πρϐθεςη του Αριςτοφϊνη να τον ςατιρύςει 
επώνυμα και προςωπικϊ, καθώσ πρϐκειται για τον τϑπο που ανόκει ςτην κατηγορύα των 
¨λογύων αλαζϐνων» (Κακριδόσ, 1974). ήμωσ για να ςυνειδητοποιόςουν οι μαθητϋσ ϐτι ο 
Αριςτοφϊνησ ςατιρύζει αυτό την αλαζονεύα του Μϋτωνα, θα πρϋπει να κατανοόςουν πϐςο 
παρϊλογο, με μαθηματικοϑσ ϐρουσ,  εύναι αυτϐ που επιχειρεύ αλλϊ και μϋχρι ποιο ςημεύο 
βαςύζεται ςτη μαθηματικό γνώςη.  

 Ξεκινώντασ εξηγόςαμε ςτα παιδιϊ ϐτι θα παρακολουθόςουν ϋνα μϊθημα με ςϑμπραξη 
φιλολϐγου και μαθηματικοϑ.  

 Κατϊ την παρϋμβαςη ϋμφαςη δϐθηκε ςτην κατανϐηςη του αρχαύου κειμϋνου με βϊςη:  
α. το ιςτορικοκοινωνικϐ πλαύςιο  ωσ ϊξονα κατανϐηςησ του ϋργου.  
την αρχό με κατευθυνϐμενο διϊλογο προςεγγύςαμε το ιςτορικϐ πλαύςιο ωσ προσ τισ 

εξόσ παραμϋτρουσ: 1. Η κατϊςταςη ςτην Αθόνα γϑρω ςτο 414 π.Φ., 2. Ο Πελοποννηςιακϐσ 
Πϐλεμοσ  

και 3. Η  δεϑτερη φϊςη του Πελοποννηςιακοϑ Πολϋμου και η εκςτρατεύα των Αθηναύων 
ςτη ικελύα  

β. To περικεύμενο (context) και το ςυγκεύμενο (co-text) ωσ ϊξονα κατανϐηςησ του 
αποςπϊςματοσ. υζητόθηκαν με τουσ μαθητϋσ τα εξόσ ςημεύα: 1. Η ιςτορικό περύςταςη, 
καθώσ πρϐκειται για μια εποχό κρύςησ για την Αθόνα: Ο Πελοποννηςιακϐσ Πϐλεμοσ, οι 
βλϋψεισ των Αθηναύων για εξϊπλωςη ςτη Δ. Μεςϐγειο, η αποςτολό ςτϐλου ςτη ικελύα.  2. 
Σα πρϐςωπα και ο ϊξονασ τησ δρϊςησ: Η  ανϊγκη του Αθηναύου Πειςθαύτερου και του φύλου 
του να φϑγουν, να ζόςουν ςε μια ϊλλη  όςυχη και ιδανικό πϐλη, την οπούα θα φτιϊξουν,  με 
τη βοόθεια των πουλιών. 3.Οι παρεμβϊςεισ ςτο «χτύςιμο» τησ νϋασ εναϋριασ πολιτεύασ: 
Εμφανύζονται ϋνα ςωρϐ ενοχλητικού ϊνθρωποι που επιδιώκουν να κερδύςουν κϊτι απϐ τη 
Νεφελοκοκκογύα. Ο ιερϋασ, ο χρηςμολϐγοσ ο ποιητόσ και ο Μϋτωνασ, ο μαθηματικϐσ. 

τη ςυνϋχεια οι μαθητϋσ ϊκουςαν την  περύληψη του ϋργου και ϋπειτα μοιρϊςαμε και 
διαβϊςαμε μϐνο το αρχαύο κεύμενο (η μετϊφραςη δϐθηκε ςε επϐμενη φϊςη). 
Απϐςπαςμα αρχαύου κειμϋνου, ςτ. 992-1019 
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Μϋτων 
           ἥκω παρ’ ὑμᾶσ 
Πει.     ἓτερον αὖ τουτὶ κακϐν. τύ δ’ αὖ ςὺ 
δρϊςων; 
           τύσ  ἰδϋα βουλεϑματοσ;  
           τύσ ἡπύνοια,  τύσ ὁ κϐθορνοσ τῆσ ὁδοῦ; 
Μϋ.     γεωμετρῆςαι βοϑλομαι τὸν ἀϋρα  
           ὑμῖν διελεῖν τε κατὰ γϑασ. 
Πει.     πρὸσ τῶν θεῶν, 
           ςὺ δ’ εἶ τύσ ἀνδρῶν; 
Μϋ.     ὃςτισ εἲμ’ ἐγώ; Μϋτων,  
            ὃν οἶδεν Ἑλλὰσ χὠ Κολωνϐσ. 
Πει.     εἰπϋ μοι, ταυτὶ δε ςοι τύ ἐςτι; 
Μϋ.     κανϐνεσ ἀϋροσ. 
           αὐτύκα γὰρ ἀόρ ἐςτι τὴν ἰδϋαν ὃλοσ 
           κατὰ πνιγϋα μϊλιςτα, προςθεὶσ οὖν ἐγὼ 
           τὸν κανϐν’ ἄνωθεν τουτονὶ τὸν 
καμπϑλον, 
            ἐνθεὶσ διαβότην – μανθϊνεισ; 
Πει.     οὐ μανθϊνω. 
Μϋ.     ὀρθῷ μετρόςω κανϐνι προςτιθεύσ, ἳνα 
            ὁ κϑκλοσ γϋνηταύ ςοι τετρϊγωνοσ κἀν 
μϋςῳ 
            ἀγορϊ, φϋρουςαι δ’ ὦςιν εἰσ αὐτὴν ὁδοὶ 
            ὀρθαὶ πρὸσ αὐτὸ  τὸ μϋςον, ὣςπερ δ’ 
ἀςτϋροσ 
            αὐτοῦ κυκλοτεροῦσ ὂντοσ ὀρθαὶ 
πανταχῇ 
            ἀκτῖνεσ ἀπολϊμπωςιν. 
Πει.      ἃνθρωποσ Θαλῆσ. 

 
Μϋτωνασ 
 Ϋρθα ςε ςασ… 
Πει. Ωλλοσ μπελϊσ και τοϑτοσ! Να κϊμεισ 
τι; 
 Ποιοσ ο ςκοπϐσ κι ο λϐγοσ του 
ταξιδιοϑ; 
               Κι ο κϐθορνοσ τι θϋλει; 
Μϋ.  Να γεωμετρόςω θϋλω τον αϋρα 
 Να ςασ τον χωρύςω ςτρϋμμα 
ςτρϋμμα. 
Πει. Για ϐνομα των θεών∙ κι εςϑ ποιοσ 
εύςαι; 
Μϋ. Εγώ ποιοσ εύμαι; Ο Μϋτωνασ∙ η 
Ελλϊδα 
 κι ο Κολωνϐσ με ξϋρουν. 
Πει. Σι ‘ναι τοϑτα που ‘χεισ ςτα χϋρια; 
Μϋ. Φϊρακεσ του αϋρα. 
 Γιατύ ο αϋρασ εύναι ωσ ςϑνολο 
ϐμοιοσ ςτο  
              χόμα μ’ϋνα φοϑρνο. Εγώ απϐ πϊνω
  

Θα βϊλω ςτον καμπϑλο χϊρακϊ μου, 
Ϊνα διαδότη μϋςα του θα θϋςω … 
Καταλαβαύνεισ; 

Πει.       Δεν καταλαβαύνω. 
ME.      και θα μετρόςω μ' ϋνα χϊρακα ύςιο 
που θα 
             εφαρμϐςω, κι ϋτςι θα ςου γύνει 
τετρϊγωνοσ ο  
             κϑκλοσ, και ςτη μϋςη θα 'ναι αγορϊ, 
κι εκεύ 
             ακριβώσ ςτο κϋντρο   θα φϋρνουν 
ύςιοι δρϐμοι· 
             θα ‘ναι ωσ ϊςτρο που, ενώ εύναι   
κυκλικϐ, οι  
            ακτύνεσ λϊμπουν ύςιεσ παντοϑ. 
Πει. ωςτϐσ Θαλόσ ο κϑριοσ. 
 
 

 
τϐχοσ μασ δεν όταν να εμβαθϑνουμε  κατϊ τον παραδοςιακϐ ό  ϊλλο τρϐπο τα 

γραμματικοςυντακτικϊ φαινϐμενα. Αυτϐ θα ςόμαινε μια περιςςϐτερο ό λιγϐτερο λεπτομερό 
εξϋταςη των γραμματικών και ςυντακτικών ςτοιχεύων του κειμϋνου και κατϐπιν τησ 
μετϊφραςησ. τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, οι ειδικϐτεροι ςτϐχοι μασ, μετϊ τισ δϑο πρώτεσ 
αναγνώςεισ του  αρχαύου κειμϋνου, όταν η επιςόμανςη βαςικών νοηματικών αξϐνων μϋςω 
τησ   
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τησ  αναζότηςησ αρχαιοελληνικών λϋξεων - εκφρϊςεων που ςυναντώνται και ςτη ν. 
ελληνικό και εύναι όδη γνωςτϊ ςτουσ μαθητϋσ ό τουσ θυμύζουν ςυγκεκριμϋνεσ νεοελληνικϋσ 
λϋξεισ ό εκφρϊςεισ.  

Αρχικϊ, δηλαδό, ζητόθηκε να εςτιϊςουν ςτην ετοιμολογύα, τον γραμματικϐ τϑπο, ςτη 
ςημαςύα και τη λειτουργύα τουσ ςτο κεύμενο βαςικών λϋξεων –φρϊςεων για την κατανϐηςη 
του αποςπϊςματοσ (ενδεικτικϊ ): «τύσ ἡπύνοια, τύσ ὁ κϐθορνοσ τῆσ ὁδοῦ;», «διελεῖν τε κατὰ 
γϑασ» (ποϑ «κρϑβεται» το νεοελληνικϐ διαιρώ, και, αφοϑ πρϐκειται να γεωμετρόςει τον 
αερα τι χρειϊζεται το μούραςμα τησ γησ;) κλπ.  

τη ςυνϋχεια, αντύςτροφα, ζητόθηκε να αντιςτοιχύςουν ςτο κεύμενο ςτοιχεύα του 
περιεχομϋνου και ϋννοιεσ: «Πϐςο γνωςτϐσ φαύνεται να εύναι ο Μϋτωνασ ςτην Ελλϊδα;»  Οι 
μαθητϋσ εντϐπιςαν τη φρϊςη : « ὃν οἶδεν Ἑλλὰσ χὠ Κολωνϐσ», με δυςκολύα ϐμωσ εντϐπιςαν 
το νϐημα του κωμικοϑ ςτοιχεύου, κλπ. 

Σελικϊ, μετϊ τη δεϑτερη ανϊγνωςη και τισ αναγκαύεσ επεξηγόςεισ εντϐπιςαν την 
πρϐθεςη του Μϋτωνα να γεωμετρόςει τον αϋρα.  

 Ψσ προσ τη μαθηματικό γνώςη ερωτόθηκαν και προβληματύςτηκαν  
- για τα γεωμετρικϊ ϐργανα του Μϋτωνα «Αν και πρϐκειται για μϋτρηςη ϐγκου, ο 

Μϋτωνασ  χρηςιμοποιεύ ϐργανα επιπεδομετρύασ. Γιατύ;»   
- για τα ςχόματα,  με βϊςη την παρομούωςη που χρηςιμοποιεύται για να δοθεύ το 

ςχόμα του αϋρα :  «Κατϊ πνιγϋα μϊλιςτα ...» 
- για τισ  περιγραφό  τησ μϋτρηςησ  με ςκοπϐ τον τεραγωνιςμϐ του κϑκλου  
- για το  ςχεδιαςμϐ τησ πϐλησ ςτουσ αιθϋρεσ « Ενθεύσ διαβότην… Ο κϑκλοσ γϋνηταύ ςοι 

τετρϊγωνοσ…» 
- ποιουσ γνωςτοϑσ γεωμϋτρεσ μπορεύ να γνώριζαν οι θεατϋσ τουΑριςτοφϊνη 

(αναφορϊ του Αριςτοφϊνη ςτη Ιπποδϊμειο πολεοδϐμηςη). την περύπτωςη αυτό 
αντιπροςωπεϑεται η γνώςη των απλών ανθρώπων, του κοινοϑ, για τον Αρχιμόδη 
και τον  Ιππϐδαμο.  

Ακολοϑθωσ δεύξαμε ςτουσ μαθητϋσ δϑο αποςπϊςματα απϐ βιντεοςκοπημϋνεσ 
παραςτϊςεισ (θϋατρο τϋχνησ, 1975, εθνικϐ θϋατρο, 1999). Αφοϑ ςχολιϊςτηκαν οι  δϑο 
παραςτϊςεισ, μοιρϊςτηκε προσ ανϊγνωςη ςτουσ μαθητϋσ η  νεοελληνικό μετϊφραςη. Σα 
ερωτόματα που διερευνόςαμε, ςτη ςυνϋχεια, όταν  τα ακϐλουθα: 
-Πώσ αντιλαμβϊνονται οι μαθητϋσ μϋςα απϐ τον αρχαύο λϐγο την παρουςύα και  «το 
αςυνϊρτητο» τησ γεωμετρύασ του Μϋτωνα; 
- Ποιεσ εύναι οι προθϋςεισ του Αριςτοφϊνη ςτην κωμωδύα, λαμβϊνοντασ υπϐψη το ιςτορικϐ 
πλαύςιο; 
-Πώσ δικαιολογεύται η παρουςύα και ο λϐγοσ του Μϋτωνα ςτην κωμωδύα;  
-Σα μαθηματικϊ του Μϋτωνα  μπορεύ να φαύνονται ϐπωσ τα ςημερινϊ;  

Οι ομϊδεσ εργαςύασ - ο διϊλογοσ 

 Οι μαθητϋσ χωρύζονται ςε ομϊδεσ των 4-5 και  μοιρϊζεται ϋνα φϑλλο χαρτύ με την πρώτη 
δραςτηριϐτητα:  « Προςπαθόςτε να κατανοόςετε τα λϐγια του Μϋτωνα και ςχεδιϊςτε τα 
ςχόματα ςτα οπούα αναφϋρεται». 
Σα ςχϋδια (ενδεικτικϊ, παρουςιϊζονται  ςχϋδια μαθητών λιγϐτερο ό περιςςϐτερο 
επεξεργαςμϋνα): 

             
    χόμα 1                   χόμα 2                               χόμα 3                    χόμα 4 
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Οι μαθητϋσ, αρχικϊ δύςταςαν να αρχύςουν τη ςχεδύαςη. Αρκετού μαθητϋσ δεν φϊνηκε να 

πρϐςεξαν το κεύμενο τησ μετϊφραςησ, που εύχαν μπροςτϊ τουσ, ώςτε να ακολουθόςουν  τισ 
οδηγύεσ του Μϋτωνα: «κι ϋτςι θα ςου γύνει τετρϊγωνοσ ο κϑκλοσ» (ςχόμα 1,2). Ωλλοι 
μαθητϋσ ολοκλόρωςαν το ςχϋδιο τοποθετώντασ  ςτη μϋςη την αγορϊ «…και ςτη μϋςη θα 
'ναι αγορϊ, κι εκεύ ακριβώσ ςτο κϋντρο   θα φϋρνουν ύςιοι δρϐμοι· θα ‘ναι ωσ ϊςτρο που, ενώ 
εύναι κυκλικϐ, οι ακτύνεσ λϊμπουν ύςιεσ παντοϑ» (χόμα 2, 3) κι ϊλλοι τϋλοσ, δημιοϑργηςαν 
ϋνα πιο ςϑνθετο ςχϋδιο (ςχόμα 4) χωρύσ ϐμωσ να τοποθετόςουν «ςτη μϋςη την αγορϊ».  Οι 
μαθητϋσ, τϋλοσ, δεν μπϐρεςαν να ερμηνεϑςουν τι μπορεύ να εννοεύ ο Αριςτοφϊνησ  με την 
παρομούωςη του ςχόματοσ των δρϐμων που θα εκκινοϑν απϐ το κϋντρο με «ϊςτρο» 
(Κακριδόσ, 1974)   

Οι μαθητϋσ παρουςύαςαν τα ϋργα τουσ και ςυζητόθηκε το ζότημα του τετραγωνιςμοϑ 
του κϑκλου που το ςυνϋδεςαν με την μϋθοδο του Αρχιμόδουσ για τον υπολογιςμϐ τησ 
περιμϋτρου του κϑκλου καθώσ και του εμβαδοϑ του κυκλικοϑ δύςκου.  

την ςυζότηςη για την μορφό του εγγεγραμμϋνου ςτον κϑκλο ςχόματοσ η ςυζότηςη 
κατϋληξε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι «εξαρτϊται απϐ την οπτικό μασ γωνύα για το αν εύναι ρϐμβοσ ό 
τετρϊγωνο».  

Δϑο μαθηματικϊ αντικεύμενα «εύναι ‘ύδια’ μϋςω μιασ ιςοδυναμύασ και κϊποια ςτιγμό 
μπορεύ να παύξει ρϐλο μϋςω ποιασ (ιςοδυναμύασ) μπορεύ να εύναι τα ‘ύδια’»  (Freudenthal, 
1983)  

ε ερωτόςεισ μεταγνωςτικοϑ χαρακτόρα, αν, δηλαδό, δυςκολεϑτηκαν να ςχεδιϊςουν με 
βϊςη τισ οδηγύεσ του  κειμϋνου και γιατύ, οι μαθητϋσ εξόγηςαν ϐτι « δεν εύναι ςωςτϊ 
δομημϋνο το κεύμενο», ώςπου, τελικϊ, ϋνασ μαθητόσ ϋδωςε μια ϊλλη ερμηνεύα, «ωςτϐ εύναι 
αλλϊ δε γύνονται αυτϊ που λϋει, γιατύ Αριςτοφϊνησ θϋλει να κϊνει τον κϐςμο να ςκεφτεύ». Η 
ερμηνεύα αυτό και η ανακούνωςό τησ ςτην τϊξη οδόγηςε τουσ μαθητϋσ ςε νϋεσ ςκϋψεισ, 
καθώσ φαύνεται πωσ κατανϐηςαν ϋνα μϋροσ απϐ τισ προθϋςεισ του αριςτοφανικοϑ ϋργου.  

το ερώτημα «γιατύ τελικϊ, ο Αριςτοφϊνησ ςατιρύζει την επιςτόμη;» οι μαθητϋσ 
απαντοϑν ϐτι (ενδεικτικϋσ απαντόςεισ) :«Οι ϊνθρωποι θϋλουν να φτιϊξουν τη ζωό τουσ, να 
φτιϊξουν ϋνα καλϑτερο μϋλλον, αλλϊ ο Αριςτοφϊνησ  δύνει ϋνα απαιςιϐδοξο μόνυμα…»,   «Γιατύ 
οι απλού  ϊνθρωποι καταλαβαύνουν ϐτι  πρϋπει να δουλϋψουν και δεν περιμϋνουν απϐ τον κϊθε 
Μϋτωνα…»  «Πρϋπει  να αφόςουν τισ ρητορεύεσ του Μϋτωνα…» κλπ 

ε ερώτημα αν αυτϐ ιςχϑει και ςόμερα, αν υπϊρχει, δηλαδό,  η δυνατϐτητα να φτιϊξουμε 
ϋνα νϋο κϐςμο βαςιςμϋνο αποκλειςτικϊ ςε παλιϋσ θεωρύεσ οι μαθητϋσ  απϊντηςαν : «Όχι 
πρϋπει να βροϑμε κϊτι καινοϑριο…». Και «το καινοϑριο»  προτεύνεται ςτη ςυνϋχεια με μια 
δεϑτερη δραςτηριϐτητα που απευθϑνεται ςτη δημιουργικό φανταςύα των μαθητών.  

Ετςι οι μαθητϋσ προχώρηςαν ςτη  ςυμπλόρωςη τησ  δεϑτερησ δραςτηριϐτητασ ϐπου  
απαιτεύται η κινητοπούηςη τησ δημιουργικόσ  φανταςύασ τουσ  :   «Πώσ θα φανταζϐςαςταν 
εςεύσ το ςχϋδιο αυτόσ τησ πϐλησ ςόμερα;». 

 Οι μαθητϋσ εργϊζονται ςε ομϊδεσ. την αρχό αναπαρϊγουν παρϐμοια ςχϋδια με αυτϊ 
που ϋφτιαξαν για την προηγοϑμενη ερώτηςη, ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ του Μϋτωνα. Μετϊ 
την διευκρύνιςη ϐτι ςτην ερώτηςη αυτό καλοϑνται να φανταςτοϑν την πϐλη ςτην οπούα θα 
όθελαν να ζόςουν οι ύδιοι, μια ιδανικό για αυτοϑσ πϐλη, οι μαθητϋσ  αντιλαμβϊνονται, 
«εμπνϋονται» και αρχύζουν να ςχεδιϊζουν.   

Αυτό τη φορϊ οι μαθητϋσ δεν χρειϊςτηκαν καμιϊ βοόθεια. Η κϊθε ομϊδα 
διαπραγματευϐταν την ιδανικό πϐλη. Κϊθε μαθητόσ ϐμωσ εύχε το δικϐ του ςχϋδιο, 
διαφορετικϐ ό παραπλόςιο με αυτϐ των υπϐλοιπων μελών τησ ομϊδασ. Αφοϑ 
ολοκληρώθηκε ο ςχεδιαςμϐσ τησ ιδανικόσ τουσ πϐλησ παρουςύαςαν οι ομϊδεσ τα ϋργα τουσ 
ςτην ολομϋλεια.  
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              ςχόμα 5                                  ςχόμα 6                                             ςχόμα 7 
 

Ο   Υώτησ παρουςιϊζει την ιδανικό πϐλη του  (ςχόμα 5). Εφτιαξε μια πϐλη πϊνω απϐ ϋνα 
κενϐ αϋρα, ϐπου για να πασ « θα υπϊρχουν διϐδια, θα γύνει μια πϐλη ϐπου θα πηγαύνουν 
μϐνο οι πλοϑςιοι» 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζεται ϋνα αεροπλϊνο   «δεν ϋχει τύποτε απϐ πϊνω, εύναι ανοιχτϐ. 
Ϊχει μϋςα ςπύτια και  πετϊει» (ςχόμα 6). Οι  μαθητϋσ δηλώνουν ςτη ςυνϋχεια ϐτι δεν θα 
όθελαν να ζουν εκϋι πϊνω και εξόγηςαν τουσ λϐγουσ. Ϊνα ϊλλο ςχϋδιο  εύναι μια πϐλη που 
κρϋμεται απϐ τα ςϑννεφα. «το επϊνω μϋροσ  εύναι οι θεού κι εδώ τουσ χωρύζει ϋνα ποταμϐσ, 
πϊνω πϐλη και κϊτω πϐλη» (ςχόμα7)  ε πολλϊ ςχϋδιο παρουςιϊζεται  μια πϐρτα απϐ ϐπου 
μια  ςκϊλα  ςυνδϋει την πϐλη με την πϐλη των θεών. Κατϊ μια ϊλλη ενδιαφϋρουςα ερμηνεύα  
υπϊρχουν δϑο πϐλεισ. «Η  κϊτω πϐλη εύναι η εργατικό,  υπϊρχει οργϊνωςη, η πϊνω πϐλη εύναι 
αυτό που ονειρεϑονται, ϐπου  μεταξϑ των ανθρώπων  υπϊρχει αρμονύα».  το ερώτημα αν 
ςτην κϊτω πϐλη  υπϊρχουν «απλού ϊνθρωποι, εργϊτεσ»,  ο μαθητόσ απαντϊ ϐτι  «και ςτισ δϑο 
πϐλεισ απλού ϊνθρωποι εύναι…. Οι απλού ϊνθρωποι δουλεϑουν αλλϊ τουσ αρϋςει η δουλειϊ 
τουσ. Οι επϊνω εύναι καλλιτϋχνεσ: μουςικού, ζωγρϊφοι»… 

 Σϋλοσ, αφοϑ ολοκληρώθηκαν οι παρουςιϊςεισ των ϋργων απϐ τισ ομϊδεσ,  ζητόθηκε απϐ 
τουσ μαθητϋσ να γρϊψουν τϋςςερισ φρϊςεισ ςτα νϋα ελληνικϊ και να τισ εντοπύςουν ςτο 
αρχαύο  κεύμενο. Θα θϋλαμε να προκϑψει ωσ ςυμπϋραςμα ϐτι ςτον  αρχαύο λϐγο «κρϑβεται» 
ο νεοελληνικϐσ και δεν αποτελεύ δϑςκολο εγχεύρημα ο εντοπιςμϐσ τουσ. Εύναι μϋροσ ενϐσ 
παιχνιδιοϑ. Οι μαθητϋσ εντϐπιςαν με μεγϊλοι ευκολύα τισ φρϊςεισ και η διαδικαςύα 
ολοκληρώθηκε με το χτϑπημα του κουδουνιοϑ. 
 υνολικϊ, με βϊςη τα ςχϋδια και τισ ερμηνεύεσ που δϐθηκαν παρατηρόςαμε ϐτι : 
- Οι «καλού» μαθητϋσ ςτην αρχό δύςταζαν να απαντόςουν ςε πιο ελεϑθερεσ ερωτόςεισ, τι 
νομύζεισ, τι πιςτεϑεισ, γιατύ το κϊνει αυτϐ ο Αριςτοφϊνησ κλπ. Οι πιο «αδϑνατοι» μαθητϋσ 
μύληςαν και τϐλμηςαν να δώςουν απαντόςεισ, ακϐμη και αν δεν όταν ςύγουροι. 
-  Οι μαθητϋσ δυςκολεϑτηκαν να καταλϊβουν το χιοϑμορ του Αριςτοφϊνη, ακϐμη κι ϐταν   
τονιζϐταν απϐ τισ καθηγότριεσ, ςε φρϊςεισ ϐπωσ: ἓτερον αὖ τουτὶ κακϐν. τύ δ’ αὖ ςὺ 
δρϊςων;  τύσ  ἰδϋα βουλεϑματοσ; τύσ ἡπύνοια, τύσ ὁ κϐθορνοσ τῆσ ὁδοῦ; 
- Οι μαθητϋσ δυςκολεϑτηκαν να καταλϊβουν το λϐγο και το βαθϑτερο νϐημα τησ 
γελοιοπούηςησ του Μϋτωνα απϐ τον Αριςτοφϊνη, δυςκολεϑτηκαν, επύςησ,  να αντιληφθοϑν 
την ϋννοια του ϐγκου που υπειςϋρχεται ςτα λεγϐμενα του Μϋτωνα. 
- Οι μαθητϋσ φϊνηκε να αναπαρϊγουν  τα κοινωνικϊ ςτερεϐτυπα  με τα οπούα μεγαλώνουν 
και βιώνουν. ΄Ετςι ςτισ  πϐλεισ που κλόθηκαν να φανταςτοϑν και να ςχεδιϊςουν υπόρχε με 
κϊθε τρϐπο  διαχωριςμϐσ μεταξϑ των κοινωνικών τϊξεων: «πλοϑςιοι» –«φτωχού» αλλϊ και  
«απλού εργατικού ϊνθρωποι» - «απλού ϊνθρωποι καλλιτϋχνεσ». Επύςησ, ςε πολλϊ  μαθητικϊ 
ςχϋδια όταν ςαφόσ η επιρροό απϐ κινηματογραφικϊ ϋργα επιςτημονικόσ φανταςύασ. 

      υμπερϊςματα 

Η προςϋγγιςη τησ διαθεματικϐτητασ ενςωματωμϋνησ μϋςα ςτην ροό του μαθόματοσ 
ςτην τϊξη και ϐχι ωσ ξεχωριςτοϑ μαθόματοσ (ερευνητικό εργαςύα - project) μπορεύ να εύναι 
μια εναλλακτικό πρϐταςη ςτα αδιϋξοδα τησ ςημερινόσ ςχολικόσ πρακτικόσ. Ο διϊλογοσ  
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ςτην τϊξη, αρχικϊ δειλϊ και ςτην ςυνϋχεια με την ςυμμετοχό ϐλο και περιςςϐτερων 
μαθητών φώτιςε πτυχϋσ ςτην προςϋγγιςη του θϋματοσ που ξεπϋραςαν αρκετϊ τισ 
προςδοκύεσ μασ. ήπωσ διαπιςτώςαμε οι μαθητϋσ δυςκολεϑτηκαν να κατανοόςουν ςυνολικϊ 
το κεύμενο και τισ ςημϊνςεισ του, καθώσ και να δρϊςουν αυθϐρμητα ωσ αναςτοχαςτικϊ 
υποκεύμενα, πρϊγμα που εν μϋρει επϋτυχαν ςτη ςυνϋχεια. Θεωροϑμε ϐμωσ ϐτι οι 
μεθοδευμϋνεσ και ςυχνϋσ παρεμβϊςεισ αυτόσ τησ μορφόσ μποροϑν να εθύςουν τουσ μαθητϋσ 
ςτη ολιςτικό θεώρηςη τησ γνώςησ και ςτον αναςτοχαςμϐ.  Σα ζητόματα  που αναδϑθηκαν  
ςχετύζονται τϐςο με τη  μϋτρηςη του χώρου, την εξοικεύωςη με τον  αρχαύο θεατρικϐ λϐγο 
ϐςο και με ϊλλα ζητόματα  που ςχετύζονται με την εξωτερύκευςη των εςωτερικών 
αναπαραςτϊςεων των μαθητών, ϐπωσ ϋχουν διαμορφωθεύ με βϊςη  τισ  γνώςεισ που ϋχουν 
αποκομύςει όδη απϐ το κϊθε διδακτικϐ αντικεύμενο, καθώσ και απϐ  την κοινωνικό 
πραγματικϐτητα που βιώνουν. Εύναι γεγονϐσ ϐτι δε  φϊνηκε να απαςχολοϑν τουσ μαθητϋσ  
θϋματα ϐπωσ η ελευθερύα, η δικαιοςϑνη, η ιςϐτητα ό δεν μύληςαν για πϐλη με πρϊςινο, με 
ϊνετουσ χώρουσ, για μια πϐλη ϐπου δεν θα υπϊρχουν φυλακϋσ, θα υπϊρχουν καλϑτερα 
ςχολεύα κλπ. Θεωροϑμε ϐμωσ ϐτι,  αν και  δεν ϋγινε λϐγοσ για ϐλα τα παραπϊνω, οι μαθητϋσ 
ςυνειδητοπούηςαν   ϐτι για να αλλϊξει ο κϐςμοσ χρειϊζεται να μεταβληθεύ  ο Λϐγοσ, «να 
ςχεδιαςτεύ εκ νϋου με νϋεσ αρχϋσ και καινοτομύεσ», ϐπωσ τϐνιςαν οι ύδιοι ε μια επϐμενη 
δρϊςη ςτη ςυνϋχεια, θα μποροϑςαμε να επικεντρωθοϑμε  ςτουσ παραπϊνω ϊξονεσ με ϋνα 
νϋο ςχεδιαςμϐ. 

Σϋλοσ, ϋγινε φανερϐ ϐτι η   λόψη πρωτοβουλιών και  η διϊθεςη για ϋρευνα ςε τϋτοιου 
εύδουσ διδακτικϋσ παρεμβϊςεισ αποτελοϑν  προϒποθϋςεισ και  ζητοϑμενο για τη βελτύωςη 
τεχνικών και μεθϐδων τησ διδαςκαλύασ.  (Κατςαροϑ & Σςϊφοσ,  2003).    

Εύναι γνωςτϐ ϐτι οι μαθητϋσ μποροϑν να εύναι δημιουργικού, ϐταν ξεφϑγουν απϐ τα 
καθιερωμϋνα:«Μια αναπτυςςϐμενη ανθρώπινη ϑπαρξη εύναι πολυδιϊςτατη, και ανϊμεςα ςε 
αυτϋσ τισ διαςτϊςεισ εύναι η ποιητικό: μϋςα ςε κϊθε νϋο ϊνθρωπο βρύςκεται-ςε διαφορετικϐ 
βαθμϐ και με διαφορετικό ειδικό μορφό ςτον καθϋνα –ϋνασ ρομαντικϐσ εξερευνητόσ, που 
αποζητϊει την περιπϋτεια… Αιχμαλωτύςτε την καρδιϊ του μαθητό, και το μυαλϐ θα 
ακολουθόςει…» (Δοξιϊδησ Α. 2007). Η παρϊκληςη των μαθητών : « θα ξανακϊνουμε ϋτςι το 
μϊθημα;» μασ ϋπειςε ϐτι η παρϋμβαςό μασ όταν ϋνα ιςχυρϐ κύνητρο για το «ϊνοιγμα» του 
νου και τησ φανταςύασ. 
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Πεξίιεςε 

Για την εκτύμηςη τησ φυλογεωγραφύασ-καταγωγόσ των πληθυςμών του 
κυπρύνου (Cyprinus carpio)  των λιμνών τησ Αιτωλοακαρνανύασ,  Αμβρακύα, Οζερϐσ, 
Λυςιμαχύα  και Σριχωνύδα, αναλϑςαμε 29  αλληλουχύεσ 1.140 ζευγών βϊςεων του 
γονιδύου κυτϐχρωμα-β του μιτοχονδριακοϑ DNA (mtDNA) απϐ  πληθυςμοϑσ τησ 
Ευρώπησ, Αςύασ και Ιαπωνύασ που προόλθαν απϐ τη βϊςη δεδομϋνων GenBank. Με 
τη  χρόςη   λογιςμικών  πακϋτων  υπολογύςτηκαν οι τιμϋσ των νουκλεοτιδικών 
αποκλύςεων και η ανϊδειξη  φυλογενετικοϑ  δϋνδρου  με τρεισ ευδιϊκριτουσ  
κλϊδουσ. τον ϋνα κλϊδο ομαδοποιοϑνταν  14  απλϐτυποι απϐ την Ευραςύα και 2  
απϐ την Ιαπωνύα (Eurasian clade), ςτον δεϑτερο  5 απλϐτυποι απϐ την Ελλϊδα,  2 
απϐ τη Γερμανύα και 2 απϐ τη Ρωςύα  (European  clade) και ςτον τρύτο 3 απλϐτυποι 
απϐ τουσ πληθυςμοϑσ τησ λύμνησ Biwa-Ιαπωνύασ. Tο δενδρϐγραμμα ϋδειξε επύςησ, 
ϐτι ο απλϐτυποσ (YWC1) του ϊγριου κυπρύνου απϐ τον ποταμϐ Yangtze εύναι ο 
πρϐγονοσ των Ελληνικών-Ευραςιατικών πληθυςμών και μια πιθανό αρχαύα  
καταγωγό  του κυπρύνου απϐ τη λύμνη Biwa. H παροϑςα διεπιςτημονικό εργαςύα με 
βιωματικό ερευνητικό μεθοδολογύα και θεωρητικϐ μεθοδολογικϐ πλαύςιο, ςυνιςτϊ 
μια καινοτϐμο εκπαιδευτικό εφαρμογό που οδηγεύ ςε παραγωγό νϋασ γνώςησ και 
ολοκληρωμϋνουσ κϑκλουσ μϊθηςησ.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Βιοπληροφορικό, κυπρύνοσ, κυτϐχρωμα-β, μιτοχονδριακϐ-DNA, 
φυλογενετικό ανϊλυςη   

Δηζαγσγή 

Ζ ςεθηαθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε  κνξηαθψλ  γελεηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί ζήκεξα έλα 

ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ  εξγαιείν ζηε κειέηε ησλ  θπζηθψλ  πιεζπζκψλ. Ζ αλαγλψξηζε, ν 

θαζνξηζκφο ηεο γελεηηθήο δνκήο, ε  ραξηνγξάθεζε ηνπ γνληδηψκαηνο, ε εθηίκεζε ηεο γελεηηθήο  

πνηθηιφηεηαο, ν  πξνζδηνξηζκφο ησλ θπινγελεηηθψλ  ζρέζεσλ, ε εμαθξίβσζε ηεο 

θπινγεσγξαθηθήο ηζηνξίαο ησλ νξγαληζκψλ, ε αμηνιφγεζε αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

επεκβάζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη γεληθά ε δηαρείξηζε, δηαηήξεζε, πξνζηαζία ηνπ εζληθνχ 

γελεηηθνχ πινχηνπ απνηεινχλ εθαξκνγέο εηδηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ, 

παθέησλ θαη πξνγξακκάησλ. Ζ νηθνγέλεηα Cyprinidae  ραξαθηεξίδεηαη απφ  κεγάιν αξηζκφ 

γελψλ, εηδψλ, πιεζπζκψλ,  ηα  άηνκα  ηεο  νπνίαο   παξνπζηάδνπλ  κεγάιε  πνηθηιφηεηα  ζηε  

mailto:tsipasgeo@gmail.com
mailto:mtatsi@sch.gr
mailto:tsipas4@hotmail.com
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κνξθνινγηθή-κεξηζηηθή  θαη  αλαηνκηθή  ηνπο  κνξθή  (Kirpichnikov, 1981; Βηδάιεο θ.α., 2003; 

Σζηπάο θ.α., 2003;),  κε  απνηέιεζκα   πνιιέο  θνξέο   λα  δπζρεξαίλεηαη  ε  ηαμηλφκεζε θαη ν  

πξνζδηνξηζκφο ησλ θπινγελεηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ.   Γη‘ απηφ  ην ιφγν  αξρηθά  νη βηνρεκηθέο 

κέζνδνη, φπσο ε ειεθηξνθφξηζε πξσηεηλψλ- πξνζδηνξηζκφο αιιεινπρίαο ακηλνμέσλ(Allendorf et 

al., 1987; Ferguson, 1989; Paschos et al., 2001;) θαη  πξφζθαηα  νη κνξηαθέο  γελεηηθέο κέζνδνη, 

φπσο ε αλάιπζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ  DNA (mtDNA) ή / θαη ηνπ ππξεληθνχ DNA ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ηεο  πνιπκεξάζεο (PCR,  Polymerase 

Chain  Reaction)  θαη  ε  αλάιπζε ηεο  αιιεινπρίαο βάζεσλ (direct sequence analysis) 

(Bernatchez et al., 1992; Cronin et al., 1993; Tautz, 1993; Avise, 1994 ; Zhou et al., 2003),  

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα θαηά  πεξίπησζε κε ηε βνήζεηα  θαη ηε  ζπλδξνκή εηδηθψλ ινγηζκηθψλ 

παθέησλ βηνπιεξνθνξηθήο, αλάινγα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε κειέηε ησλ (taxa) 

πιεζπζκψλ, πβξηδίσλ, εηδψλ, γελψλ θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηελ εθηίκεζε 

ησλ θπινγελεηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ.  Αξθεηέο  κειέηεο έρνπλ δεκνζηεπζεί, oη νπνίεο ζηεξίδνληαη 

ζηελ αλάιπζε επηιεγκέλσλ  γνληδηαθψλ ηφπσλ γηα δηάθνξα είδε, φπσο, Leuciscus cephalus 

(Ηκζηξίδνπ, 1998)  Silurus species (Triantaphyllidis  et al., 1999), Cyprinus carpio  (Zhou et al., 

2003;  Tsipas et al., 2009), Carassius gibelio  (Tζηπάο θ.α., 2010),  Tinca tinca (Presti,et al., 2012) 

θαη ζε  πνιιά  άιια είδε ηεο  ηρζπνπαλίδαο  Cyprinidae  (Zardoya et al., 1999;  Wali et al., 2013).  

Ο θππξίλνο  είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν εθηξεθφκελν είδνο  παγθνζκίσο θαη γλσζηφ γηα 4.000 

έηε ζηελ Κίλα θαη εθαηνληάδεο έηε ζηελ Δπξψπε (Wohlfarth, 1984). ηελ Δπξψπε θαη  ζηελ  

Αζία ν θππξίλνο αληηπξνζσπεχεηαη  απφ ηα ππνείδε Cyprinus  carpio  carpio (Δπξσπαηθφ 

ππνείδνο), Cyprinus carpio haematopterus  and  Cyprinus  carpio  rubrofuscus (Αζηαηηθφ 

ππνείδνο)  (Economidis & Banarescou, 1991; Wheeler, 2000; Zhou et al., 2003). Πξνεγνχκελεο 

κειέηεο ζην mtDNA έδεημαλ φηη ην Γεξκαληθφ ζηέιερνο German mirror carp θαη ην  Ρψζηθν 

Russian scattered-scaled mirror carp θαηάγνληαη  απφ ην Δπξσπαηθφ θαη  ην  Αζηαηηθφ  ππνείδνο, 

αληίζηνηρα  (Zhou et al., 2003). Παξφια  απηά ε θαηαγσγή  ηνπ άγξηνπ  θππξίλνπ  είλαη  αθφκε  

άγλσζηε, ελψ  νξηζκέλνη εξεπλεηέο  νξίδνπλ  ηνλ  πξφγνλφ  ηνπ ζηελ  Καζπία  Θάιαζζα  (Barus 

et al., 2001)  θαη  άιινη  ζηνλ  Ακνχξ  πνηακφ  (Froufe et al., 2002). Δπηπξφζζεηα, ε κειέηε  

απνιηζσκάησλ  θππξίλνπ απφ ηελ  παιαηνιηζηθή  ιίκλε  Biwa  (πξφδξνκε  ιίκλε  πιεζίνλ ηεο 

ζεκεξηλήο ιίκλεο  Biwa ηεο Ηαπσλίαο)  πηζηνπνηεί  ηελ  χπαξμε ηνπ είδνπο 0,5 εθαηνκκχξηα  έηε, 

πξηλ (Nakajima, 2003). Να ζεκεησζεί φηη ε ιίκλε  Biwa  είλαη κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ιίκλεο θαη  

πεξηιακβάλεη ζηελ  ηρζπνπαλίδα ηεο  ηνλ  άγξην  θππξίλν  (wild common carp)  (Nishino & 

Watanabe, 2000).                                                                          

ηε παξνχζα κειέηε, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο κνξηαθψλ   

γελεηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ θππξίλνπ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο Cyprinus  carpio, κε 

ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαγσγήο ηνπο θαη ηελ  εθηίκεζε  ησλ  θπινγελεηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ 

κε άιινπο  Δπξαζηαηηθνχο  θαη πιεζπζκνχο απφ ηελ Ηαπσλία. Χο κέζνδνο επηιέρζεθε ε ηερληθή 

ηεο αλάιπζεο ηεο αιιεινπρίαο ησλ βάζεσλ ηνπ γνληδίνπ θπηφρξσκα-β ηνπ mtDNA απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ  ηζηφηνπνπ European Molecular Biology Laboratory / GenBank  (EMBL / 

GenBank), (www.embl.org/), σο ν πιένλ θαηάιιεινο κνξηαθφο  βηνπιεξνθνξηαθφο δείθηεο, 

έλαληη  άιισλ (Birky  et al., 1983). Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πξνηεηλφκελνπ project είλαη ε 

εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εξεπλεηηθήο επηζηεκνληθήο κάζεζεο θαη  ζηελ 

απφθηεζε εκπεηξηψλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ κέζα απφ κηα θαηλνηφκα βησκαηηθή εξεπλεηηθή-

πεηξακαηηθή δξάζε, αμηνπνηψληαο  ηα πεδία ηεο Μνξηαθήο γελεηηθήο-Βηνηερλνινγίαο θαη ΣΠΔ, 

θάλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε θαηάθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ πην ειθπζηηθή, 

ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή. Δίλαη γλσζηφ, φηη ε επηινγή κηαο κνξθήο δηδαζθαιίαο -

κάζεζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο  παξάγνληεο, φπσο ν ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε 

θχζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ην  καζεζηαθφ  θιίκα, ν  δηαζέζηκνο ρξφλνο - πφξνη, νη 

καζεζηαθνί ηξφπνη - ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ  εθπαηδεπηή.    

Κακία  εθπαηδεπηηθή  ηερληθή δελ εγγπάηαη  απφ  εμ‘ νξηζκνχ ηελ επηηπρία  ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ γηαηί  πνηθίιεη  ε  απνηειεζκαηηθφηεηα  θαζεκηάο,  γη‘απηφ   επηιέγνπκε  θάζε  θνξά  ηε  

θαηάιιειε,  πάληα  κε  θεηδψ  θαη  ζε  ελαιιαγή  θαη  ζπλδπαζκφ  κε   άιιεο  ελδεδεηγκέλεο  

ηερληθέο  αλάινγα κε ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε ζρνιηθή  αίζνπζα θαη ηνπο 

επηδησθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (Rogers, 1999; Noye & Pivateu, 2002).  

http://www.embl.org/
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H πξνηεηλφκελε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία αλαδεηθλχεηαη πνιιή ρξήζηκε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή -

καζεζηαθή δηαδηθαζία, αλ ζθνπφο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη λα ζπλδέζνπλ ηε ζεσξία κε ηε πξάμε, 

λα νδεγεζνχλ ζε δξάζε πνπ ηελ αθνινπζεί ζπιινγή-επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, άληιεζε γεληθψλ αξρψλ, δηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα γλψζεσλ θαη λα  αλαπηχμνπλ  

κε δηθέο ηνπο δπλάκεηο  κηα γλσζηηθή πεξηνρή (καζαίλσ πσο λα καζαίλσ). Δπηπιένλ, αλ ην  

καζεζηαθφ   θιίκα δελ   ραξαθηεξίδεηαη  απφ  επηθπιαθηηθφηεηα  αιιά  ε εθπαηδεπηηθή  νκάδα   

είλαη  ζε θάζε  ζχλζεζεο, αλ ν δηαζέζηκνο  ρξφλνο  είλαη  ππεξεπαξθήο θαη  αλ  είλαη 

εμαζθαιηζκέλε ε ζηνηρεηψδεο  πιηθνηερληθή  ππνδνκή  θαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη. πσο 

πξναλαθέξζεθε  νη καζεζηαθέο  ηθαλφηεηεο, νη πξνηηκήζεηο ησλ  εθπαηδεπφκελσλ θαη νη  

ηθαλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ (ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη, φηη απηφο παχεη λα αλαδεηάεη θαη λα δνθηκάδεη), απνηειεί κία θξίζηκε παξάκεηξν -

θξηηήξην θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Δπίζεο, λα  ηνληζζεί , φηη ε πξνηεηλφκελε βησκαηηθή-εξεπλεηηθή κάζεζε πξνζεγγίδεη  δηαζεκαηηθά 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν  πξνζθέξνληαο  ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο  γλψζε πέξα απφ ην πεξηερφκελν 

ησλ βηβιίσλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο εηδηθά ζηηο θπζηθέο - βηνινγηθέο επηζηήκεο, ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε θαηαλφεζε ησλ λέσλ θαη άγλσζησλ ελλνηψλ, ελψ παξάιιεια ζπληζηά κία 

γεληθφηεξε ζρνιή παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη επξεκαηηθήο - ελεξγεηηθήο - ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2002). 

Μέζνδνη 

Για τον προςδιοριςμϐ τησ αλληλουχύασ των βϊςεων του πλόρεσ γονιδύου κυτϐχρωμα-β 
του mtDNA των ιχθυοπληθυςμών  του κυπρύνου, ϋγινε ςυλλογό  ςυνολικϊ 45 δειγμϊτων (9  
ατϐμων απϐ καθϋνα πληθυςμϐ) ςτισ  λύμνεσ Αμβρακύα (ΑMV) τησ ποικιλύασ Cyprinus  carpio  
(var. specularis), Οζερϐσ (ΟΖΕ) τησ ποικιλύασ Cyprinus  carpio  (var. communis),  Λυςιμαχύα 
(LYS) των ποικιλιών Cyprinus  carpio  (var. specularis) και Cyprinus  carpio  (var. communis) 
και  Σριχωνύδασ  (TRI) τησ ποικιλύασ Cyprinus  carpio  (var. specularis), τησ  
Αιτωλοακαρνανύασ.  Αμϋςωσ αφαιρϋθηκαν απϐ τα νωπϊ ζωντανϊ δεύγματα  λϋπια, τα οπούα  
διατηρόθηκαν  ςε διϊλυμα 100¿ αιθανϐλησ μϋχρι την ανϊλυςό τουσ. Η  απομϐνωςη DNA 
απϐ  τον ιςτϐ  των λεπιών ϋγινε  μετϊ  απϐ  κατϊλληλη  επεξεργαςύα  τουσ ςϑμφωνα με τη 
μϋθοδο του Taggart et al., (1992). Κατϐπιν, με την εφαρμογό τησ αλυςιδωτόσ αντύδραςησ 
τησ  πολυμερϊςησ (PCR), ϋγινε ενύςχυςη του γονιδύου κυτϐχρωμα-β (cyt b) του mtDNA  με 
τη  χρόςη  ενϐσ ζεϑγουσ  εκκινητών  που όταν αντύςτοιχα : 

                       cyt b  Forward :   
5
  ́ ATT AGT ACA TAT ATG TAT TAT CAC C

 3
  ́  

                       cyt b  Reverse  :   5  ́  CGGGGT TTG ACA AGG ATA ACA G 3  ́   
 
Σα προιϐντα τησ PCR  εμπλουτύςθηκαν και προετοιμϊςτηκαν κατϊλληλα για να 
ακολουθόςει ο προςδιοριςμϐσ  τησ  αλληλουχύασ  των βϊςεων  ολϐκληρου  του  γονιδύου.  Oι  
πϋντε  απλϐτυποι / γενϐτυποι  με  βϊςη  την  αλληλουχύα των  βϊςεων  που  
αποκαλϑφθηκαν,  ϋνασ  για  τισ λύμνεσ  
Αμβρακύα (ΑMV2), Οζερϐσ (ΟΖΕ2), Σριχωνύδα  (TRI2) και δϑο για τη λύμνη Λυςιμαχύα (LYS2 
και  LYS3),  καθώσ  και  ϊλλοι  απλϐτυποι  οι  οπούοι  προηγουμϋνωσ  ϋχουν δημοςιευθεύ  ςτισ 
βϊςεισ  δεδομϋνων  του  EMBL / GenBank, απϐ διϊφορα  ςτελϋχη του εύδουσ Cyprinus carpio 
παρουςιϊζονται ςτο Πύνακα 1. Η ανϊλυςη αφορϊ την αλληλουχύα  1.140 ζευγών βϊςεων του  
γονιδύου  κυτϐχρωμα-β του  mtDNA  περιλαμβϊνοντασ, πϋντε  απλϐτυπουσ  απϐ  τισ λύμνεσ 
τησ 
Αιτωλοακαρνανύασ, 19 απλϐτυπουσ απϐ την Ευραςύα και 5 απλϐτυπουσ  απϐ την Ιαπωνύα, 
ενώ ςαν μϊρτυρασ (outgroup) χρηςιμοποιόθηκε ο απλϐτυποσ του ςτελϋχουσ  (Carassius 
auratus langsdorfi: κωδικϐσ AB006953), που αφορϊ τη πλόρη αλληλουχύα 1.140 ζευγών 
βϊςεων του  γονιδύου κυτϐχρωμα-β του μιτοχονδριακοϑ  DNA. Οι   αλληλουχύεσ  των  
βϊςεων   αναλϑθηκαν   περαιτϋρω  και   με   τη  βοόθεια  των  λογιςμικών πακϋτων MEGA3.1 
computer package  (Kumar et al., 2004) και PAUP (version 4b10) (Swofford, 1998), 
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υπολογύςθηκαν οι  νουκλεοτιδικϋσ και φυλογενετικϋσ αποκλύςεισ, ςϑμφωνα με τισ μεθϐδουσ 
των Kimura (1980) ό / και  Jukes  &  Cantor (1969).  Οι παρϊμετροι αυτού χρηςιμοποιόθηκαν 
για τη καταςκευό δενδρογρϊμμων με τη χρόςη των προγραμμϊτων Νeighbor-joining (ΝJ) 
and Μaximum-parsimony (MP) ενώ  το ϋλεγχοσ τησ αξιοπιςτύασ  των φυλογενετικών 
δϋνδρων   βαςύςτηκε  ςτην ανϊλυςη  ΄΄bootstrap  analysis΄΄ 1.000 δϋνδρων (Saitou  & Nei, 
1987).  
 
 
 
 
 
 

Πύνακασ 1. Απλϐτυποι  των 29 μελετοϑμενων  πληθυςμών κυπρύνου   που 
χρηςιμοποιόθηκαν για τη ςϑγκριςη  ς’αυτό  την  ανϊλυςη, ο κωδικϐσ  δεύγματοσ, η 
χώρα προϋλευςησ,  οι κωδικού αριθμού των απλοτϑπων του γονιδύου κυτοχρώματοσ-
β και η αναφορϊ/ςυγγραφϋασ  

 

Πληθυςμού                   Κωδικ

ϐσ    

 Φώρα Απλϐτυπ

οσ  

Α         

Aναφορϊ/υγγραφϋασ 

 
Big belly carp 

 
BBC1 

 
Κύνα 

 
AY34727

6 

 
Zhou et al. (2004) 

Big belly carp BBC2      Κύνα AY34727
7 

Zhou et al. (2004) 

Purse red  carp PRC1 Κύνα AY34727
8 

Zhou et al. (2004) 

Purse red  carp PRC2 Κύνα AY34727
9 

Zhou et al. (2004) 

Qingtian  carp QTC1    Κύνα AY34728
8 

Zhou et al. (2004) 

Qingtian  carp QTC2    Κύνα AY34728
6 

Zhou et al. (2004) 

Yuanjiang River wild 
common carp 

     SWC1    Κύνα AY34728
0 

  Zhou et al. (2004) 

Yuanjiang River wild 
common carp 

SWC2    Κύνα AY34729
0 

Zhou et al. (2004) 

Xingguo  red carp XRC1    Κύνα AY34728
4 

Zhou et al. (2004) 

Xingguo  red carp XRC2    Κύνα AY34728
2 

Zhou et al. (2004) 

Yangtze River wild 
common carp 

YWC1    Κύνα AY34729
1 

Zhou et al. (2004) 

Yangtze River wild 
common carp 

YWC2    Κύνα AY34728
1 

Zhou et al. (2004) 

German mirror carp GMC1 Γερμαν
ύα 

AY34729
3 

Zhou et al. (2004) 

German mirror carp GMC2 Γερμαν AY34729 Zhou et al. (2004) 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              599 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ύα 2 
Lake Amvrakia   carp 
(var. specularis) 

AMV2 Ελλϊδα DQ86887
5 

 Tsipas et al. (2009) 

Lake Lysimacheia carp  
(var. communis) 

LYS2 Ελλϊδα DQ86887
3 

 Tsipas et al. (2009) 

Lake Lysimacheia carp  
(var. specularis)  

LYS3 Ελλϊδα DQ86887
2 

 Tsipas et al. (2009) 

Lake Ozeros  carp 
(var. communis) 

OZE2 Ελλϊδα DQ86887
4 

 Tsipas et al. (2009) 

Lake Trichonida carp  
(var. communis) 

TRI2 Ελλϊδα DQ86887
1 

 Tsipas et al. (2009) 

Japanese koi carp JKC1 Ιαπωνύ
α 

AY34728
9 

     Mabuchi et al. (2005) 

Japanese koi carp JKC2 Ιαπωνύ
α 

AY34728
5 

     Mabuchi et al. (2005) 

Lake Biwa wild 
common carp 
KPM/NSMT* 

LBW1 Ιαπωνύ
α 

AB15880
3 

     Mabuchi et al. (2005) 

Lake Biwa wild 
common carp  
KPM/NSMT* 

LBW2 Ιαπωνύ
α 

AB15880
4 

     Mabuchi et al. (2005) 

Lake Biwa wild 
common carp 
KPM/NSMT* 

LBW3 Ιαπωνύ
α 

AB15880
5 

     Mabuchi et al. (2005) 

Russian scattered 
scaled mirror carp 

RMC1 Ρωςύα AY34728
7 

Zhou et al. (2004) 

Russian scattered 
scaled mirror carp 

RMC2 Ρωςύα AY34728
3 

Zhou et al. (2004) 

Volga River wild 
common carp 

VWC1 Ρωςύα AY34729
4 

Zhou et al. (2004) 

Volga River wild 
common carp 

VWC2 Ρωςύα AY34729
5 

Zhou et al. (2004) 

Taiwan common carp ? TWN Σαιβϊν X61010**   Chang  et al. (1994) 
 

 

*KPM / NSMT: Kanagawa, Prefectural Museum of Natural History (Kanagawa, 
Περιφερειακϐ Μουςεύο Υυςικόσ Ιςτορύασ) / National Science Museum, Tokyo 
(Εθνικϐ Μουςεύο Επιςτημών, Σϐκιο) **Πλόρεσ  μιτοχονδριακϐ   γονιδύωμα 

 

Αποτελϋςματα 

H γενετικό ανϊλυςη με βϊςη το γονύδιο κυτϐχρωμα-β του μιτοχονδριακοϑ  DNA δεν 
ϋδειξε καμύα διαφοροπούηςη ςτην αλληλουχύα των βϊςεων για το ςϑνολο των 
μελετοϑμενων δειγμϊτων και απϐ τισ 4 λύμνεσ τησ Αιτωλοακαρνανύασ και για τισ δϑο 
ποικιλύεσ κυπρύνου (var. Specularis και var. communis), οι οπούεσ μϊλιςτα  διαφοροποιοϑνται  
ςτον φαινϐτυπο.   Η νουκλεοτιδικό απϐκλιςη μεταξϑ Ελληνικών και Ευρωπαικών 
ςτελεχών{GMC (GMC1,GMC2);  VWC (VWC1, VWC2); RMC (RMC1, RMC2);}κυμαύνονταν απϐ 
0,00 {μεταξϑ GRE (AMV2, LYS2, LYS3, OZE2, TRI2); και VWC} ϋωσ 1,15¿ ( μεταξϑ GRE και 
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RMC), ενώ μεταξϑ των Ελληνικών και των  Ευρω-Κινεζικών  ςτελεχών  {BBC (BBC1, BBC2);   
PRC (PRC1, PRC2);  QTC (QTC1, QTC2);   SWC (SWC1, SWC2);  XRC (XRC1, XRC2); YWC 
(YWC1, YWC2); TWN} όταν απϐ 0.80 {μεταξϑ GRE  και  YWC (YWC1, YWC2);} ϋωσ  1,41¿ 
{μεταξϑ GRE  και  XRC  (XRC1, XRC2);}. Επύςησ η    νουλεοτιδικό  απϐκλιςη μεταξϑ των 
Ελληνικών και των Ιαπωνικών ςτελεχών {JAP1 (LBW1, LBW2, LBW3); JAP2 (JKC1, JKC2);}  
όταν  απϐ 1,15 (μεταξϑ GRE και JAP2 ) ϋωσ  3,41¿ (μεταξϑ GRE και  JAP1). 

Η καταςκευό φυλογενετικών δϋνδρων NJ and MP  ϋδειξε ϋνα κυρύαρχο φυλογενετικϐ 
διαχωριςμϐ μεταξϑ των πληθυςμών του ϊγριου κυπρύνου τησ λύμνησ  Biwa (BLW) (Japanese 
clade) και  των Ευραςιατικών ϊγριων και  εκτρεφϐμενων πληθυςμών  υποςτηριζϐμενο απϐ 
υψηλϋσ τιμϋσ  βαθμοϑ  αξιοπιςτύασ (χόμα 1). Η φυλογενετικό ανϊλυςη  αποκϊλυψε επύςησ,  
ϐτι οι απλϐτυποι των  Αςιατικών-Κινεζικών  πληθυςμών  και οι Ιαπωνικού απλϐτυποι (JKC1 
και  JKC2) ομαδοποιοϑνται ςε  ϋνα  κλϊδο (Eurasian clade), ενώ ϋνασ  απλϐσ κλϊδοσ 
περιλαμβϊνει ϋνα  απλϐτυπο του ϊγριου κυπρύνου Yangtze River wild carp (YWC1).  Σα  
Ευρωπαικϊ ςτελϋχη,  ϐπωσ απϐ το Βϐλγα  ποταμϐ Volga wild common carp (VWC1 και  
VWC2), το Γερμανικϐ German mirror carp (GMC1 και GMC2) και τα Ελληνικϊ  (AMV2, OZE2, 
LYS2, LYS3 και TRI2), εκτϐσ απϐ το Ρώςικο Russian scattered scaled mirror carp (RMC1 και 
RMC2) ομαδοποιοϑνται ςε ϋναν ϊλλο κλϊδο (European clade) (χόμα 1).  

πδήηεζε 

Η φυλογενετικό ανϊλυςη ϋδειξε ϐτι οι απλϐτυποι των Ελληνικών ιχθυοπληθυςμών 
κυπρύνου (AMV2, OZE2, LYS2, LYS3 και TRI2) ςχηματύζουν ϋνα γκροϑπ μαζύ με τουσ 2 
απλϐτυπουσ  του Γερμανικοϑ (GMC1 και GMC2) και τουσ 2 απλϐτυπουσ απϐ τον ποταμϐ 
Βϐλγα  (VWC1 και VWC2) πληθυςμοϑσ κυπρύνου. Μϊλιςτα αυτϐ το γκροϑπ αποτελεύ τον 
Ευρωπαικϐ κλϊδο (European clade) ο οπούοσ εύναι απϐμακροσ απϐ τον Ευραςιατικϐ κλϊδο 
(Eurasian  clade) που αποτελεύται απϐ τουσ απλϐτυπουσ (BBC1, BBC2, PRC1, PRC2 RMC1, 
RMC2 QTC1, QTC2, SWC1, SWC2, XRC1, XRC2, YWC2, TWN, JKC1 και JKC2) (χόμα 1). Αυτϊ 
τα αποτελϋςματα ςυμφωνοϑν με εκεύνα ϊλλων  που βαςύζονται ςε ϊλλεσ μεθοδολογικϋσ 
τεχνικϋσ, ϐπωσ η ανϊλυςη αλλοενζϑμων-πρωτεινών  (Kohlmann & Kersten, 1999) και η 
ανϊλυςη  μοριακών  γενετικών  δεδομϋνων  του  mtDNA  (Tong & Wu, 2001; Zhou et al., 
2004) τα οπούα υποςτηρύζουν την ϑπαρξη των δϑο υποειδών κυπρύνου του Ευρωπαικοϑ και 
του  Αςιατικοϑ που εύναι ο Cyprinus  carpio  carpio  και  ο Cyprinus  carpio  haematopterus, 
αντύςτοιχα. 

Ο τρύτοσ κλϊδοσ των τριών  απλοτϑπων  απϐ τη  λύμνη Biwa  τησ  Ιαπωνύασ (LBW)  εύναι 
πολϑ  

ευδιϊκριτοσ υποςτηριζϐμενοσ απϐ ψηλϐ βαθμϐ αξιοπιςτύασ. Αντύθετα, οι δϑο Ιαπωνικού 
απλϐτυποι 
(JKC1 και JKC2) που δεν αφοροϑν εθνικοϑσ αλλϊ μη ενδημικοϑσ (ειςαγϐμενουσ) πληθυςμοϑσ 
εύναι ύδιοι  ό παρϐμοιοι με εκεύνουσ των Αςιατικών  (BBC, PRC, QTC, XRC και YWC), καθώσ 
επύςησ και με εκεύνον απϐ την Σαιβϊν (TWN), ςϑμφωνα με τισ τιμϋσ των γενετικών 
αποκλύςεων και τησ φυλογενετικόσ ανϊλυςησ (χόμα 1). Αυτϐ ενιςχϑει την αντύληψη ϐτι οι 
Ιαπωνικού πληθυςμού JKC1 και JKC2 ςυνιςτοϑν μη ενδημικϊ ςτελϋχη, ςϑμφωνα και  με  
προηγοϑμενη μελϋτη (Mabuchi et al., 2008). Τψηλϐ επύπεδο νουκλεοτιδικόσ απϐκλιςησ 
(2,50-3,42¿) αποκαλϑφθηκε απϐ την ςϑγκριςη μεταξϑ των Ευραςιατικών  και λύμνησ Biwa 
ςτελεχών, το οπούο όταν  μεγαλϑτερο απϐ εκεύνο μεταξϑ των  Ευραςιατικών   ςτελεχών 
(0.00-1,15¿). Αυτϐ  το  αποτϋλεςμα δεύχνει ϐτι ο ιχθυοπληθυςμϐσ  τησ λύμνησ Biwa  εύναι  ο 
πλϋον απϐμακροσ γενετικϊ, μεταξϑ ϐλων των μελετοϑμενων ιχθυοπληθυςμών κυπρύνου, 
επιβεβαιώνοντασ ϋτςι προηγοϑμενεσ  αναφορϋσ  ερευνητών (Mabuchi et al., 2005).   
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χόμα 1.  Neighbor-joining δενδρϐγραμμα που αποκαλϑπτει τισ φυλογενετικϋσ 
ςχϋςεισ μεταξϑ των 29 μελετοϑμενων πληθυςμών του κυπρύνου. Οι αριθμού δεύχνουν 
το βαθμϐ αξιοπιςτύασ του δϋνδρου με βϊςη τη ΝJ (επϊνω) και ΜP (κϊτω) ανϊλυςη. 
Σο γονύδιο  κυτϐχρωμα-β του  Carassius  auratus  langsdorfi  (CAL)  χρηςιμοποιόθηκε  
ςαν  μϊρτυρασ 
  

Ζ  λνπθιενηηδηθή  απφθιηζε  πνπ  πξνέθπςε  απφ  ηελ αλάιπζε  ησλ βάζεσλ ηνπ  πξσηεηληθνχ  

γνληδίνπ θπηφρξσκα-β ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή κεηαμχ ησλ Δπξσπαηθψλ  (0.00-0,06%) ή 

Αζηαηηθψλ απινηχπσλ (0.00-0,60%), γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ απνθάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο 

εηθφλαο ησλ θπινγελεηηθψλ ζρέζεσλ ησλ πιεζπζκψλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ Δπξαζηαηηθψλ 

δσνγεσγξαθηθψλ ελνηήησλ. Παξφια απηά, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο καο δείρλνπλ φηη ηα  

Διιεληθά ζηειέρε  θππξίλνπ αλήθνπλ ζην  Δπξσπαηθφ ππνείδνο θαη  κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

φηη θνηλφο πξφγνλνο ηνπ Δπξαζηαηηθνχ - Δπξσπαηθνχ θππξίλνπ είλαη  ην ζηέιερνο ηνπ άγξηνπ 

θππξίλνπ (YWC1)  Yangtze River  (ρήκα 1). Αμίδεη λα ηνληζζεί, φηη αλ θαη νη πιεζπζκνί ηνπ 

θππξίλνπ ζεσξνχληαη ελδεκηθνί ζηελ Διιάδα, αξθεηέο εηζαγσγέο, κεηαθνξέο θαη εκπινπηηζκνί  

έρνπλ γίλεη ζηηο θπζηθέο-ηερλεηέο ιίκλεο θαη ζηνπο πνηακνχο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Πξάγκαηη, ηρζχδηα θππξίλνπ εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα θαηά ην παξειζφλ απφ 

ηελ Δπξψπε (Ηηαιία, Οπγγαξία) θαη ην Ηζξαήι (Economidis et al., 2000), ηα νπνία φκσο 

αλαγλσξίζζεθαλ θαη αλήθνπλ ζην Δπξσπαηθφ ππνείδνο (Hulata, 1995; Thai et al., 2005).  

    Η εξαγωγό των αποτελεςμϊτων που αφοροϑν τουσ γενετικοϑσ πολυμορφιςμοϑσ και την 
διερεϑνηςη τησ γενετικόσ ποικιλϐτητασ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ δεύκτεσ ςτην 
εξαγωγό χρόςιμων ςυμπεραςμϊτων, ώςτε να γύνεται πιο κατανοητό η ερμηνεύα, η 
αφομούωςη και η αξιολϐγηςη βιολογικών φαινομϋνων ςε εκπαιδευτικϐ επύπεδο, τα οπούα  
αφοροϑν τη γενετικό δομό, τη διαχεύριςη των πληθυςμών και γενικϊ τη μελϋτη τησ 
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βιοποικιλϐτητασ. Οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να κατανοόςουν  μϋςω τησ προτεινϐμενησ 
ερευνητικόσ  μεθοδολογύασ - εφαρμογόσ τησ βιοτεχνολογύασ και βιοπληροφορικόσ που 
ςτηρύζεται ςτην ανϊλυςη του γονιδιώματοσ, τη  χαρτογρϊφηςη των γονιδύων και των 
εφαρμογών των ΣΠΕ,  πωσ εξηγεύται η αποκϊλυψη - αναγνώριςη των ςπϊνιων ό μοναδικών 
ό υβριδικών ό γενετικϊ τροποποιημϋνων πληθυςμών ενϐσ εύδουσ, η απϐδοςη μοναδικόσ 
γενετικόσ ταυτϐτητασ ςε  κϊθε ϊτομο, η κατϊςταςη των αποθεμϊτων ενϐσ εύδουσ, η 
αναγνώριςη των φυςικών πληθυςμών που πρϋπει να διατηρηθοϑν και να προςτατευτοϑν, η 
επιλογό των γενετικϊ βελτιωμϋνων αποθεμϊτων, η ανϊδειξη του εθνικοϑ φυςικοϑ 
γενετικοϑ πλοϑτου τησ  χλωρύδασ και τησ πανύδασ, η εκτύμηςη των ανθρωπογενών 
δραςτηριοτότων (υποβϊθμιςη οικοςυςτημϊτων, ρϑπανςη, ειςαγωγό ξενικών ειδών, 
εντατικό υπερεκμετϊλλευςη, η μετανϊςτευςη κλπ.) ςτουσ φυςικοϑσ πληθυςμοϑσ και ςτο 
φυςικϐ περιβϊλλον, η εξακρύβωςη τησ  φυλογεωγραφικόσ  ιςτορύασ  πληθυςμών και ειδών, 
η καταγωγό, η ειδογϋνεςη, η εξαφϊνιςη, ενώ γύνεται πιο κατανοητό και αντιληπτό η 
καταςκευό, η ερμηνεύα των φυλογενετικών δϋνδρων και γενικϊ η ανϊδειξη των 
φυλογενετικών και εξελικτικών ςχϋςεων μεταξϑ των ειδών. 
Ϊτςι λοιπϐν, τεκμηριώνεται η προςφορϊ τησ βιοπληροφορικόσ ςτη μελϋτη του αυτοϑ του 
ςπουδαύου  βιολογικοϑ κεφαλαύου που λϋγεται βιοποικιλϐτητα και αποτελεύ το θεμϋλιο λύθο 
τησ ανθρώπινησ ϑπαρξησ, εξαςφαλύζοντασ πϐρουσ απϐ τουσ οπούουσ διαχρονικϊ θα 
εξαρτώνται οι οικογϋνειεσ, οι κοινωνύεσ, τα ϋθνη και επϐμενεσ γενιϋσ. Η ανϊγκη χϊραξησ 
ςτρατηγικοϑ ςχεδύου, η οπούα θα ςτηρύζεται ςτην διερεϑνηςη και την εκτύμηςη τησ 
γενετικόσ ποικιλϐτητασ για τη διατόρηςη και τη προςταςύα τησ βιοποικιλϐτητασ δεν αφορϊ 
μϐνον τουσ επιςτόμονεσ - ερευνητϋσ, αλλϊ και τουσ λαμβϊνοντεσ πολιτικϋσ εκπαιδευτικϋσ 
αποφϊςεισ, ώςτε οι νϋοι (μαθητϋσ, φοιτητϋσ) να ενδυναμώςουν τη βϊςη των γνώςεών τουσ 
για τη βιοποικιλϐτητα και να γύνουν κοινωνού των αξιών και των αγαθών αυτοϑ του εν 
δυνϊμει ανανεώςιμου φυςικοϑ - βιολογικοϑ πϐρου. 

υμπερϊςματα 

υμπεραςματικϊ, τα ευρόματα τησ μοριακόσ γενετικόσ ανϊλυςησ μασ  αποδεικνϑουν την 
ομαδοπούηςη των Ελληνικών ιχθυοπληθυςμών  κυπρύνου ςτο Ευρωπαικϐ κλϊδο 
πληθυςμών που  αντιπροςωπεϑεται απϐ   το υποεύδοσ Cyprinus  carpio  carpio και 
επιβεβαιώνουν την ϑπαρξη  ωσ  κοινοϑ  προγϐνου των  Ευραςιατικών - Ευρωπαικών  
πληθυςμών  κυπρύνου  τον  ϊγριο  κυπρύνο 
(YWC1) απϐ το ποταμϐ  Yangtze River. Επιπλϋον, η ανϊλυςη των φυλογενετικών ςχϋςεων 
αναδεικνϑει μια  πιθανό αρχαύα  καταγωγό ϐλων των πληθυςμών  του κυπρύνου απϐ τη 
λύμνη Biwa τησ Ιαπωνύασ. Επύςησ, η ϋρευνα μασ   ανϋδειξε την  ϑπαρξη - αναγνώριςη ενϐσ  
μοναδικοϑ γενετικϊ αποθϋματοσ (genetic tag) πληθυςμών κυπρύνου, με βϊςη πϊντα τη 
μοριακό γενετικό ανϊλυςη του ςυγκεκριμϋνου γονιδιακοϑ τϐπου  ςτισ λύμνεσ και απαιτεύ 
ειδικό διαχεύριςη για τη διατόρηςό του.  
ε επιςτημονικϐ-ερευνητικϐ επύπεδο, η περαιτϋρω διερεϑνηςη τησ γενετικόσ ποικιλϐτητασ 
και των φυλογενετικών ςχϋςεων με τη βοόθεια επιπλϋον μοριακών γενετικών δεικτών και 
ιδιαύτερα ςε επύπεδο πυρηνικοϑ γενετικοϑ υλικοϑ για την εκτύμηςη τυχϐν υβριδοπούηςησ 
και οικολογικών αλληλεπιδρϊςεων μεταξϑ ενδημικών και ειςαγϐμενων πληθυςμών,  οι 
οπούεσ θα βαςύζονται ςτα παρϐντα αποτελϋςματα, θα μασ επιτρϋψουν  να   καταλόξουμε  ςε 
πιο αςφαλό  ςυμπερϊςματα και ςτο ορθϐ ςχεδιαςμϐ διαχειριςτικών ςχεδύων για τη 
διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ των Ελληνικών πληθυςμών του υποεύδουσ Cyprinus carpio 
carpio. 
ε εκπαιδευτικϐ επύπεδο, η υιοθϋτηςη του παρϐντοσ, δεδομϋνων των πιθανών δυςκολιών 
και του κϐςτουσ ςτην υλοπούηςη του ό ενϐσ πιο απλοποιημϋνου και φιλικοϑ ςχεδύου 
εφαρμογόσ απϐ την εκπαιδευτικό κοινϐτητα που να βαςύζεται ςτο προτεινϐμενο ςχϋδιο, θα 
διευρϑνει τουσ εκπαιδευτικοϑσ ορύζοντεσ, θα καλλιεργόςει το πνεϑμα τησ ςυνεργαςύασ, 
δημιουργικόσ μϊθηςησ  και θα ςυμβϊλλει, ωσ καινοτϐμα βιωματικό πρϐταςη, ιδϋα και 
ςκϋψη ςτη μελλοντικό βελτύωςη και τη ποιοτικό αναβϊθμιςη τησ εκπαύδευςησ.   



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              603 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Ευχαριςτύεσ  

Ευχαριςτοϑμε  το Πανεπιςτόμιο  Πατρών  και  το ΣΕΙ  Δυτικόσ  Ελλϊδασ  για την  
υλικοτεχνικό υποδομό που μασ διϋθεςαν και τη βοόθεια που μασ παρεύχαν για  την 
ολοκλόρωςη αυτόσ τησ  εργαςύασ.  

Αναφορϋσ  

Allendorf, F.W., Ryman N., & Utter, F.M.  (1987). Genetics and fishery management, 
past, present   and future. In  N. Ryman & F. Utter  (eds), Population genetics and 
fishery management (pp.1- 19). University of Washington Press, Seattle, WA. 
Avise, J.C. (1994). Molecular Markers,  Natural  History and Evolution. New York:   
Chapman  and  Hall.  
Barus,  V., Penaz,  M., & Kohlmann,  K. (2001).   Cyprinus  carpio  (Linnaeus, 1758).  In 
P.M. Banarescu  & I.J. Paepke  (eds), The Freshwater  Fishes  of  Europe, Volume 5, 
Issue  III, (pp. 85-179). London: Academic  Press.  
Bernatchez, L., Guyomard R., & Bonhomme, F. (1992). DNA sequence variation of the 
mitochondrial control region among geography: the mitochondrian  remote 
European brown trout Salmo trutta populations. Molecular. Ecology, 1, 161-173.                                                             
Birky J., Maruyama  Σ., &  Fuerst P. (1983).  An approach  to  population  and   
evolutionary  genetic theory  for genes in mitochondria and chloroplasts and some 
results. Genetics, 103, 513-527. 
Chang,  Y.S.,  Huang,  F.L., &  Lo, T.B. (1994). The  complete  nucleotide  sequence and 
gene  organization of Cyprinus carpio mitochondrial genome. Journal of Molecular 
Evolution, 38,  138-155. 
Cronin,  M., S pearman,  W.,  Wilmot,   R., Patton, J., &  Bickham,  J. (1993).   
Mitochondrial   DNAvariation  in chinook  (Oncorhynchus tshawytscha)  and chum (O. 
Keta)  detected   by   restriction       enzyme   analysis  of   polymerase   chaιn   
reaction  (PCR)   products.  Canadian  J.  of  Fisheries   and  Aquatic  Sciences, 50, 708-
715. 
Economidis, P.S., Dimitriou, E., Pagoni, R., Michaloudi, E., & Natsis, L. (2000). 
Introduced and      translocated  fish sp. in the inland waters of Greece. Fisheries  
Management Ecology, 7(3),  239-250. 

Ferguson, A. (1989). Genetic  differences  among  brown  trout,  Salmo trutta,  stocks  and their  

importance for the conservation and management of the species. Fresh-water Biology, 21, 35-46.  

Froufe, E., Magyary, I., Lehoeczky, I., & Weiss, S. (2002). MtDNA sequence data 
supports an Asian     ancestry and single introduction of the common carp into the 
Danube Basin. Journal of  Fish  Biology, 61, 301-304.  
Hulata, G. (1995). A  review  of genetic  improvement  of  the common carp  (Cyprinus  
carpio L.)   and    other cyprinids by crossbreeding, hybridization and selection. 
Aquaculture, 129, 143-155. 
Jukes, T.H.,  &  Cantor,  C.R.  (1969).   Evolution   of    protein   molecules.  In    H.N.  
Munro  (ed),  Mammalian Protein Metabolism (pp. 21-132). New York: Academic 
Press.  
Kimura, M. (1980). A simple method for estimating evolutionary rate of base 
substitutions through     comparative studies of nucleotide sequences. Journal of 
Molecular Evolution,16, 111-120. 
Kirpichnikov, V.S. (1981). Genetic bases of fish selection (pp. 1-410). Translated by 
G.G. Gause. Berlin:Springer -Verlag.  



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              604 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Kohlmann,  K., &  Kersten, P. (1999).   Genetic  variability  of  German  and  foreign  
common  carp   (Cyprinus carpio L.) populations. Aquaculture, 173, (1-4), 435- 445. 
Kumar  S., Tamur  K., Nei  M.  (2004),  MEGA 3.1: Integrated  software  for  molecular   
evolutionary    genetics  analysis  and sequence  alignment  briefings.   Bioinformatics 
5, 50-163.                                                 
Mabuchi, K., Senou, H., Suzuki, T.,  & Nishida, M. (2005). Discovery of an ancient 
lineage of   Cyprinus carpio from Lake Biwa, central japan, based on mtDNA sequence 
data, with reference to  possible multiple origins of koi. Journal of Fish Biology , 66, 
1516-1528. 
Mabuchi, K., Senou. H., & Nishida, M. (2008). Mitochondrial DNA analysis reveals 
cryptic large- scale invasion of non-native genotypes of common carp (Cyprinus 
carpio) in Japan. Molecular  Ecology, 17, 796-809. 
Nakajima, T. (2003). Common  carp as  an introduced  fish.  In  K. Nakai, T. Nakajima, 
& A. Rossiter  (eds). Alien Species: Their biology, impact and control (pp. 86-87). Lake 
Biwa Museum,  Japan.  
Nishino, M. &  Watanabe, N.C., (2000).  Evolution  and  endemism  in  Lake  Biwa,  
with  special  reference   to its gastropod  mollusk fauna. In A. Rossiter & H. Watanabe 
(eds). In Ancient Lakes: Biodiversity, ecology and evolution (pp. 151-180). London: 
Academic Press.  

Economidis, P.S., &  Banarescu, P.M.(1991). The distribution and origins of freshwater  fishes in the 

Balkan Peninsula, especially  in  Greece. Int. Rev. ges. Hydrobiol, 76, 257-283.  

Paschos,  I.,  Apostolidis  A.P.,  &  Triantaphyllidis, C. (2001).  Gametic  products  and  
allozyme   variation  of brown trout (Salmo trutta L.) in Louros river (N.W.Creece). 
Biologia, 56, 199-204. 
Presti,  L.R.,  Kohlmann,  K., Kersten,  P., Gasco,  L., Lisa, C., &  Stasio,   D.L.  (2012).  
Genetic  variability  in  tench   (Tinca  tinca L.)  as    revealed  by  PCR-RFLP  analysis 
of  mitochondrial DNA.  Italian  Journal of Animal Science,  11(1), 11-19. 
Saitou,  N., & Nei, M. (1987). The neighbor-joining method: a new method for  
reconstructing  phylogenetic trees. Molecular Biology Evolution, 4, 406-425. 
Swofford,   D.L. (1998).  PAUP*. Phylogenetic   analysis  using  parsimony   (* and 
other methods)  Version 4.0.,  Sinauer, Sunderland. 
Taggart, J.B., Hynes, R.A., Prodohl, P.A.,  &  Ferguson, A. (1992).  A simplified  protocol  
for  routine  total  DNA  isolation  from  salmonid  fishes.   Journal. Fish  Biology,  40,  
963-965. 
Tautz,  T. (1993).  Notes  on  the  definition  and   nomenclature  of  randomly  
repetive  DNA sequences.  In   S.R. Pena,   J.T. Chakraborty,  J.T.  Epplen  &  A.J. freys 
(eds),  DNA   Fingerprinting: State of the  Science,  (pp.21-28).  Berlin - Birkhauser. 
Thai, B.T., Buriridge, C.P., Pham, T.A., & Austin, C.M. (2005).  Using mitochondrial 
nucleotide  sequences  to investigate diversity and  genealogical  relationships within 
common carp ( Cyprinus   carpio L.).  Animal Genetics, 36, 23-28. 
Tong, J.G. & Wu, Q.J. (2001). Sequence conservation on segments of mitochondrial 
16S rRNA and  cytochrome b in strains of carp (Cyprinus carpio). Acta Hydrobiologia 
Sinica, 25, 54-60. 
Triantaphyllidis,  A.,  Abatsopoulos,  T.J., & Economidis,  P.S. (1999).  Genetic   
differentiation  and phylogenetic  relationships  among  Greek  Silurus  gl. and  Silurus  
ar.  (Pisces  Siluridae)  populations,  assessed  by  RFLP  analysis of  mitochondrial  
DNA  segments.  Heredity, 82,  503-509. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              605 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Tsipas, G.,  Tsiamis, G.,  Vidalis, K.,  & Bourtzis, K. (2009).  Genetic differentiation  
among Greek lake populations of Carassius gibelio and Cyprinus carpio carpio. 
Genetica, 136, 491-500. 
Wali, A.,   Syed, M.,  Bhat, B.A., Balkhi, H.M., Bhat, A.F., & Darzi,M.M. (2013). Genetic  diversity of 

Cyprinus  carpio var. communis,  Cyprinus  carpio var. specularis  and Carassius  carassius by     DNA 

Based Markers.  International Journal of Aquaculture, 3(24), 138-146 . 

Wheeler, A. (2000). Status of crucian carp, Carassius carassius (L.), in UK. Fisheries 
Management and Ecology, 7, 315-322. 
Wohlfarth, G. (1984). Common  carp. In Ι.L. Masson (ed),  Evolution of Domesticated 
Animals (pp.  375-380). Longman, Harlow.  
Zardoya, R., Economidis, P.S.,  &  Doadrio, I. (1999). Phylogenetic relationships of 
Greek cyprinidae  : Molecular evidence for at least two origins of the Greek Cyprinid 
fauna. Molecular   Phylogenetics and Evolution, 13, 122-131.  
Zhou, J.F., Wu, Q.J., Ye, Y.Z., & Tong, J.G. (2003).  Genetic  divergence  between  
Cyprinus carpio  carpio  and Cyprinus carpio haematopterus as assessed by 
mitochondrial DNA analysis, with emphasis on origin of European domestic carp. 
Genetica, 119, 93-97. 
Zhou, J.F., Wu, Q.J.,  & Ye, Y.Z. (2004).  Molecular  phylogeny of  three subspecies of  
common carp   Cyprinus carpio, based on sequence analysis, of cytochrome b and 
control region of mtDNA.  Journal of  Zoological  Systematics and  Evolutionary 
Research, 42, 266-269. 
Βιδϊλησ,  Κ., Σςιπϊσ, Γ., Φωρϋμη,  Κ., &  Μποϑρτζησ, Κ. (2003). Ομοιογϋνεια των 
πληθυςμών του   ψαριοϑ  Carassius  auratus  gibelio (πεταλοϑδα ό χρυςϐψαρο) ςτισ 
λύμνεσ τησ Αιτωλοακαρνανύασ (Δυτικό  Ελλϊδα). Πρακτικϊ  11ου   Πανελλόνιου  
υνεδρύου  Ιχθυολϐγων,  67-70, Πρϋβεζα. 
Ιμςιρύδου, Θ.Α. (1998).  Μελϋτη  τησ  γενετικόσ  δομόσ  των πληθυςμών  του  εύδουσ 
Leuciscus  cephalus (L),  τησ Ελλϊδασ. Διδακτορικό  διατριβό. Α.Π.Θ. 
Ματςαγγοϑρασ, Η., (2002). Η διαθεματικϐτητα ςτη ςχολικό γνώςη. Αθόνα, Εκδϐςεισ 
Γρηγϐρησ. 
Νoye , D. & Piveteau, J., (2002). Πρακτικϐσ οδηγϐσ του εκπαιδευτό. Αθόνα, Εκδϐςεισ 
Μεταύχμιο. 
Rogers, A., (1999). Η  εκπαύδευςη των ενηλύκων.  Αθόνα, Εκδϐςεισ Μεταύχμιο. 
Σςιπϊσ,   Γ.,   Σςιϊμησ,  Γ.,  Βιδϊλησ,  Κ.,  &   Μποϑρτζησ,   Κ.  (2003).  Διερεϑνηςη  τησ  
γενετικόσ   ποικιλϐτητασ   μεταξϑ   των   πληθυςμών  των  ψαριών  Carassius    
auratus   (Bloch  1783)  και     Cyprinus carpio  (Linnaeus 1758),  κυπρύνοσ,  των 
λιμνών  τησ Αιτωλοακαρνανύασ.  Πρακτικϊ 11ου   Πανελλόνιου υνεδρύου  Ιχθυολϐγων, 
169-172,  Πρϋβεζα. 
Σςιπϊσ, Γ. &   Σϊτςη, Μ. (2010). Η ςυμβολό τησ βιοπληροφορικόσ ςτη μελϋτη  τησ 
ποικιλϐτητασ  των πληθυςμών τησ   πεταλοϑδασ    Carassius    gibelio.   Πρακτικϊ   3ου   
Πανελλόνιου  Εκπαιδευτικοϑ    υνεδρύου  Ημαθύασ ΄΄Χηφιακϋσ  και   Διαδικτυακϋσ  
Εφαρμογϋσ  ςτην   Εκπαύδευςη΄΄,  355-361,   Βϋροια-Νϊουςα. 
  



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              606 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Καηλνηφκεο δξάζεηο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο 

θαη ηνπ εθθνβηζκνχ ζην Γπκλάζην: ην παξάδεηγκα ηεο νκάδαο «Μελ ην 

θξαηάο κέζα ζνπ!» 
 

Κίηζνπ νθία  

Καθηγότρια Aγγλικόσ Υιλολογύασ, Ζϊννειο Π.Π. Γυμνϊςιο Πειραιϊ 
skitsou@hotmail.com 

 
ηαπξνπνχινπ Διέλε  

Καθηγότρια Γαλλικόσ Υιλολογύασ, Ζϊννειο Π.Π. Γυμνϊςιο Πειραιϊ   
elenistavro7@gmail.com 

Πεξίιεςε 

 
κοπϐσ των προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ εύναι η προϊςπιςη, η βελτύωςη και η 

προαγωγό τησ ψυχικόσ και ςωµατικόσ υγεύασ και τησ κοινωνικόσ ευεξύασ των 
µαθητών, αφενϐσ µε την ανϊπτυξη των κοινωνικών δεξιοτότων και τησ κριτικόσ 
τουσ ςκϋψησ, αφετϋρου µε την αναβϊθµιςη του κοινωνικοϑ και φυςικοϑ 
περιβϊλλοντϐσ τουσ. Η Αγωγό Τγεύασ αποτελεύ την ενδεδειγμϋνη προληπτικό 
προςϋγγιςη για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων που αφοροϑν ςτισ διαπροςωπικϋσ 
ςχϋςεισ. Σισ τελευταύεσ δεκαετύεσ καταγρϊφεται αϑξηςη των προβλημϊτων που 
αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ ςτο ςχολεύο, με τον εκφοβιςμϐ και τη βύα να 
παρουςιϊζουν αυξητικϋσ τϊςεισ και ςτη χώρα μασ. το πλαύςιο αυτϐ, παρουςιϊζουμε 
το καινοτϐμο πρϐγραμμα «Μην το κρατϊσ μϋςα ςου!», ϐπωσ ςχεδιϊςτηκε και 
υλοποιόθηκε ςε δϑο φϊςεισ (α΄ φϊςη 2009-2014 και β΄ φϊςη 2014-2015) ςτο 
Ζϊννειο Πρϐτυπο Πειραματικϐ Γυμνϊςιο Πειραιϊ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ εκϊςτοτε 
ςυνθόκεσ, ωσ ϋνα παρϊδειγμα καλόσ πρακτικόσ για τη δημιουργύα ενϐσ βιώςιμου και 
λειτουργικοϑ πλαιςύου δρϊςησ για την πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ. 

 
Λϋξεισ-Κλειδιϊ: ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ, αγωγό υγεύασ, ψυχοκοινωνικό προςαρμογό, 

φιλαναγνωςύα 

Δηζαγσγή 

ϑμφωνα με διεθνεύσ ϋρευνεσ, ϋνασ ςτουσ πϋντε μαθητϋσ εύναι πιθανϐν να εκδηλώςει 
κϊποιο πρϐβλημα ςε ϐ,τι αφορϊ την ψυχικό του υγεύα, τη ςχολικό και κοινωνικό 
προςαρμογό με τα ποςοςτϊ των παιδιών που αντιμετωπύζουν τϋτοιου εύδουσ προβλόματα 
να κυμαύνονται μεταξϑ 10¿ - 20¿ διεθνώσ, ενώ παρϐμοια ποςοςτϊ ιςχϑουν και για τη 
χώρα μασ (Οδηγϐσ Εκπαιδευτικοϑ για τη χολικό και Κοινωνικό Ζωό, 2011). 

Mε τον ϐρο ψυχικό υγεύα, εννοοϑμε μια κατϊςταςη ςυναιςθηματικόσ ευεξύασ ςτην οπούα 
το ϊτομο ςυνειδητοποιεύ τισ ικανϐτητϋσ του, μπορεύ να αντιμετωπύςει τα ϊγχη τησ ζωόσ, ζει 
και να εργϊζεται παραγωγικϊ και αποδοτικϊ και εύναι ςε θϋςη να ςυνειςφϋρει ςτη 
κοινϐτητϊ του (Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ Τγεύασ, 2014). Η ςπουδαιϐτητϊ τησ ϋχει 
αναγνωριςτεύ απϐ τον Παγκϐςμιο Οργανιςμϐ Τγεύασ και αποτυπώνεται ςτον γενικϐ οριςμϐ 
για την υγεύα ςϑμφωνα με τον οπούο η υγεύα δεν εύναι «απλώσ η απουςύα νϐςου ό 

mailto:skitsou@hotmail.com
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αςθϋνειασ» αλλϊ «μια κατϊςταςη πλόρουσ ςωματικόσ, ψυχικόσ και κοινωνικόσ ευεξύασ» 
(Ϊκθεςη για την Παγκϐςμια Τγεύα, 2001). Ψσ εκ τοϑτου, η ολϐπλευρη ανϊπτυξη των 
μαθητών και η δημιουργύα του κατϊλληλου κλύματοσ, το οπούο θα ευνοεύ τη μϊθηςη και θα 
διευκολϑνει την ψυχοκοινωνικό προςαρμογό ϐλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ 
αποτελοϑν προτεραιϐτητεσ του ςϑγχρονου ςχολεύου. 

Ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ αποτελεύ  ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα προβλόματα που παρατηρεύται 
ςτα ςχολεύα με αρκετϊ ςημαντικϊ ποςοςτϊ ϐχι μϐνο ςε διεθνϋσ επύπεδο αλλϊ και ςτη χώρα 
μασ. ϑμφωνα με πρϐςφατη ϋρευνα που πραγματοποιόθηκε ςτη χώρα μασ απϐ τον 
εθελοντικϐ οργανιςμϐ «Σο Φαμϐγελο του Παιδιοϑ» ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ 
Εκςτρατεύασ κατϊ του χολικοϑ Εκφοβιςμοϑ (μεταξϑ Νοεμβρύου 2011 - ΜαϏου 2012) και 
ςτην οπούα ςυμμετεύχαν 5.000 παιδιϊ απϐ 167 ςχολεύα, το 31,98¿ των ερωτηθϋντων 
δόλωςαν ϐτι ϋχουν βιώςει ςχολικϐ εκφοβιςμϐ. ϑμφωνα με τον Olweus (1993), ςχολικϐσ 
εκφοβιςμϐσ παρατηρεύται ϐταν ϋνα παιδύ «εκτύθεται, κατ’ επανϊληψη και ςε διϊρκεια 
χρϐνου, ςε αρνητικϋσ πρϊξεισ απϐ ϋνα ό περιςςϐτερα ϊτομα». Ο ϐροσ «αρνητικό πρϊξη» 
αναφϋρεται ςτην πρϊξη εκεύνη με την οπούα «ϋνα ϊτομο προκαλεύ εςκεμμϋνη βλϊβη ό 
ςυναιςθηματικό δυςκολύα ςε ϊλλο ϊτομο, μϋςω ςωματικόσ επαφόσ, λεκτικώσ ό με ϊλλουσ 
τρϐπουσ» (Οlweus, 1993). τον εκφοβιςμϐ, εκτϐσ απϐ την πρϐθεςη για πρϐκληςη βλϊβησ 
και την επανϊληψη για μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα, υπϊρχει και ϋνα ϊλλο χαρακτηριςτικϐ, η 
ανιςορροπύα ό η «διαφορϊσ ιςχϑοσ» μεταξϑ των μαθητών που εκφοβύζουν και εκεύνων που 
υφύςτανται τον εκφοβιςμϐ (π.χ. υπεροχό φυςικόσ δϑναμησ ό κοινωνικόσ ιςχϑοσ του 
εκφοβιςτό-θϑτη ςε ςχϋςη με τον ςτϐχο-θϑμα). 

Σο φαινϐμενο του εκφοβιςμοϑ ιδιαύτερα ςτο χώρο του ςχολεύου δεν εύναι καινοϑργιο. 
Εύναι τϐςο παλιϐ ϐςο και το ύδιο το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα. ϑμφωνα με τουσ ειδικοϑσ, 
εκεύνο που διαφοροποιεύ τα πειρϊγματα και τισ επιθϋςεισ μεταξϑ των μαθητών του 
παρελθϐντοσ με τον τρϐπο που εκδηλώνεται ςόμερα το φαινϐμενο του εκφοβιςμοϑ «αφορϊ 
τϐςο ςτα ποςοτικϊ, ϐςο και ςτα ποιοτικϊ του χαρακτηριςτικϊ, ςτη ςυχνϐτητα και ςτην 
ϋνταςη με την οπούα εμφανύζεται, ϐςο και ςτισ μορφϋσ που λαμβϊνει» (Ευρωπαώκό Ϊρευνα 
για το Υαινϐμενο του χολικοϑ Εκφοβιςμοϑ, 2012). ήπωσ ςυμβαύνει με ϐλα τα κοινωνικϊ 
φαινϐμενα, ϋτςι και ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ ϋχει χαρακτόρα δυναμικϐ και μεταβϊλλεται ςτο 
πϋραςμα του χρϐνου, αντανακλώντασ τισ μεταβολϋσ που ςυντελοϑνται ςτισ κοινωνύεσ. 

Ο εκφοβιςμϐσ μπορεύ να εκδηλώνεται με διϊφορεσ μορφϋσ: ςωματικό βύα (ςπρωξύματα, 
χτυπόματα, κλωτςιϋσ κλπ.), λεκτικό βύα (κοροώδύα, βρύςιμο, προςβολϋσ κλπ.), 
ςυναιςθηματικό βύα (απομϐνωςη του παιδιοϑ, εκβιαςμϐσ κλπ.), ςεξουαλικό βύα 
(προςβλητικϊ ό χυδαύα μηνϑματα κλπ.), ηλεκτρονικό βύα (μϋςω διαδικτϑου ό κινητών 
τηλεφώνων με κλόςεισ και μηνϑματα με προςβλητικϐ ό ςυκοφαντικϐ περιεχϐμενο) (Οδηγϐσ 
Εκπαιδευτικοϑ για τη χολικό και Κοινωνικό Ζωό, 2011). Με ϊλλα λϐγια, οι μορφϋσ που 
παύρνει ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ μπορεύ να εύναι εύτε ϊμεςεσ, δηλαδό, ςυμπεριφορϋσ που 
περιλαμβϊνουν διαπροςωπικό επαφό θϑματοσ και δρϊςτη, εύτε ϋμμεςεσ, χωρύσ δηλαδό, την 
προςωπικό αντιπαρϊθεςη θϑματοσ και δρϊςτη, ϐπωσ ςυμβαύνει ςτισ περιπτώςεισ διϊδοςησ 
φημών με τη χρόςη ηλεκτρονικών μϋςων (cyber bullying) (Ευρωπαώκό Ϊρευνα για το 
Υαινϐμενο του χολικοϑ Εκφοβιςμοϑ, 2012). 

Σο ςχολεύο, εκτϐσ απϐ τισ γνώςεισ που προςφϋρει, αποτελεύ τον «κατεξοχόν χώρο 
ανθρώπινων αλληλεπιδρϊςεων, ϋκφραςησ κοινωνικών ςχϋςεων και ταυτοτότων, 
διαμϐρφωςησ αντιλόψεων, ςτϊςεων και ςυμπεριφορών» (Μϊνθου, 2007). το ςχολεύο τα 
παιδιϊ αντιμετωπύζουν καθημερινϊ πολλϋσ προκλόςεισ και δϑςκολεσ καταςτϊςεισ, τισ 
οπούεσ καλοϑνται να διαχειριςτοϑν. Η αϑξηςη τησ διαφορετικϐτητασ και τησ πολυμορφύασ 
του μαθητικοϑ πληθυςμοϑ καθώσ και οι διαφορετικϋσ αντιλόψεισ και απϐψεισ δύνουν 
αρκετϊ ςυχνϊ αφορμό για την εκδόλωςη ςυγκροϑςεων. Ενώ οι ενόλικοι εκλαμβϊνουν, 
ςυνόθωσ, τισ ςυγκροϑςεισ των παιδιών ωσ ανεπιθϑμητεσ και επιδιώκουν να τισ αποτρϋψουν 
εύτε να παρϋμβουν ςε αυτϋσ, οι ςϑγχρονεσ θεωρύεσ και ϋρευνεσ επιςημαύνουν ϐτι 
ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη των παιδιών και αποτελοϑν μια ςημαντικό φϊςη τησ 
κοινωνικόσ τουσ αλληλεπύδραςησ (Rende & Killen, 1992; Ross & Conant, 1992). Ο 
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εκφοβιςμϐσ βϋβαια διαφοροποιεύται απϐ τισ ςυγκροϑςεισ ό τουσ καβγϊδεσ που ςυμβαύνουν 
μεταξϑ παιδιών με παρϐμοια ςωματικό, ψυχολογικό ό κοινωνικό δϑναμη αφοϑ ενϋχει 
ανιςορροπύα ιςχϑοσ.  

Πώσ ϐμωσ αντιμετωπύζεται το φαινϐμενο του εκφοβιςμοϑ ςτα ςχολεύα;  Παρϊ τισ ϐποιεσ 
καλϋσ προθϋςεισ μασ, οι ενόλικοι, εκπαιδευτικού ό γονεύσ,  ςυχνϊ αδυνατοϑμε να 
αναγνωρύςουμε ϋνα περιςτατικϐ βύασ ό υιοθετοϑμε μια αμόχανη, διφοροϑμενη ςτϊςη η 
οπούα καταλόγει ακϐμα και να ενθαρρϑνει την εκφοβιςτικό ςυμπεριφορϊ. Ωλλοτε πϊλι οι 
ενόλικοι τεύνουν «να κατηγοροϑν τα θϑματα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ για αδυναμύα 
υπερϊςπιςησ του εαυτοϑ τουσ. Επιπρϐςθετα, τα θϑματα ςυνόθωσ προειδοποιοϑνται απϐ 
τουσ νταόδεσ να μη μιλόςουν ςτουσ γονεύσ ό τουσ δαςκϊλουσ» (Πατϋρα & Σςιλιμϋνη, 2012).  
 

χεδιαςμϐσ ενϐσ προγρϊμματοσ πρϐληψησ του εκφοβιςμοϑ ςτο ςχολεύο 
Παρϐμοιεσ διαπιςτώςεισ μασ ώθηςαν το 2009 να επιχειρόςουμε ςτο ςχολεύο μασ την 

εφαρμογό ενϐσ προγρϊμματοσ παρϋμβαςησ που εμπνϋεται απϐ το Πρϐγραμμα Πρϐληψησ 
Εκφοβιςμοϑ του Dan Olweus, πρωτοπϐρου και θεμελιωτό ςτον τομϋα τησ ϋρευνασ του 
φαινομϋνου του εκφοβιςμοϑ (Olweus, 2009). Πρϐκειται για ϋνα πρϐγραμμα το οπούο ϋχει 
όδη απϐ τη δεκαετύα του 1980 εφαρμοςτεύ με επιτυχύα ςε εκατοντϊδεσ ςχολεύα ςε ϐλο τον 
κϐςμο.  

κοπϐσ τησ παροϑςασ ειςόγηςησ εύναι να παρουςιϊςουμε το εν λϐγω πρϐγραμμα, ϐπωσ 
το ςχεδιϊςαμε, το υλοποιόςαμε και το αναπτϑξαμε λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ εκϊςτοτε 
ςυνθόκεσ, επιδιώκοντασ να μοιραςτοϑμε με την εκπαιδευτικό κοινϐτητα ϋνα παρϊδειγμα, 
κατϊ τη γνώμη μασ, ϐχι μϐνο καλόσ πρακτικόσ αλλϊ και καινοτϐμου δρϊςησ για την 
πρϐληψη και αντιμετώπιςη του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. ϑμφωνα με τον Olweus (2009),  

τα «μϋτρα κατϊ του εκφοβιςμοϑ μποροϑν να εφαρμοςτοϑν ςτο επύπεδο του ςχολεύου, 
τησ τϊξησ αλλϊ και του ατϐμου. το επύπεδο του ςχολεύου η ομϊδα-ςτϐχοσ εύναι 
ολϐκληροσ ο μαθητικϐσ πληθυςμϐσ του ςχολεύου και δεν υπϊρχει εςτύαςη ςε 
ςυγκεκριμϋνουσ μαθητϋσ που ϋχουν αναγνωριςτεύ ωσ θϑματα ό νταόδεσ. Σα μϋτρα ςε 
αυτό την περύπτωςη «προορύζονται να αναπτϑξουν ςτϊςεισ και να δημιουργόςουν 
προϒποθϋςεισ που μειώνουν την ϋκταςη του εκφοβιςμοϑ ςτο ςχολεύο ωσ ςϑνολο» (87). 

τόχοι 

Οι κϑριοι ςτϐχοι του προγρϊμματοσ παρϋμβαςησ που καταρτύςαμε όταν λοιπϐν να 
ευαιςθητοποιόςουμε τη ςχολικό κοινϐτητα ςτην πρϐληψη και αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ 
βύασ για να περιορύςουμε την ϋκταςη του φαινομϋνου και ει δυνατϐν να το εξαλεύψουμε. 

Παρϊλληλα, χρειαζϐταν να ςυμβϊλλουμε ςτην αντιμετώπιςη των ςυγκροϑςεων, ςτην 
καλλιϋργεια αλληλεγγϑησ, εμπιςτοςϑνησ και ςεβαςμοϑ μεταξϑ των μαθητών. Απώτεροσ 
ςκοπϐσ μασ όταν να υπϊρχει θετικϐ κλύμα ςτισ ςχϋςεισ μεταξϑ των μαθητών και βελτύωςη 
τησ λειτουργύασ του ςχολεύου γενικϐτερα. Κϊτι τϋτοιο θα ςυντελοϑςε, επύςησ, ςτην ομαλό 
ϋνταξη των μαθητών ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον και ςτη διαμϐρφωςό τουσ ςε δημιουργικϊ, 
ενεργϊ μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ. 

Θϋλοντασ να αποφϑγουμε τον διδακτιςμϐ και τα αρνητικϊ μηνϑματα,  «εςτιϊςαμε ςε 
πρϐτυπα θετικόσ ςυμπεριφορϊσ, ςε δραςτηριϐτητεσ ςυνεργαςύασ και ςτη δημιουργύα 
ενςυναύςθηςησ» (Γιοβαζολιϊσ, 2010). Ϊτςι, χρηςιμοποιώντασ την κατϊφαςη διατυπώςαμε 
θετικοϑσ ςτϐχουσ: «Να αναπτϑξουμε καλϑτερεσ ςχϋςεισ» μεταξϑ των μαθητών,  να νιώθουν 
ϐλοι «μεγαλϑτερη αςφϊλεια ςτο ςχολεύο, μεγαλϑτερη αυτοπεπούθηςη» και να «αιςθϊνονται 
αποδεκτού απϐ τουλϊχιςτον ϋναν ό δυο ςυμμαθητϋσ τουσ» (Olweus, 2009). 

Μορφϋσ εκφοβιςμού ςτο ςχολεύο δρϊςησ  

Θα πρϋπει εδώ να ποϑμε ϐτι το ςχολεύο μασ δεν παρουςύαζε ιδιαύτερα ςοβαρϊ κροϑςματα 
ενδοςχολικόσ βύασ, καθώσ χαρακτηρύζεται ςε γενικϋσ γραμμϋσ απϐ ϋνα «οικογενειακϐ» και 
εγκϊρδιο κλύμα μεταξϑ ϐλων, μαθητών και καθηγητών. Παρ’ϐλα αυτϊ, η ςχολικό βύα, ςε ϐλεσ 
τισ μορφϋσ τησ, δε λεύπει. Ϊτςι, αν η προςοχό μασ ςτρϊφηκε αρχικϊ ςε αυτϐ που ονομϊζουμε 
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«ϊμεςο εκφοβιςμϐ», τη φανερό, δηλαδό, βύα που εκδηλώνεται με λϐγια και πρϊξεισ 
(πειρϊγματα, βριςιϋσ, ςπρωξύματα), ςτη ςυνϋχεια, λϐγω και του μεγϊλου αριθμοϑ κοριτςιών 
ςτην ομϊδα μασ, κρύθηκε αναγκαύο να κϊνουμε ϋνα αφιϋρωμα ςτη φιλύα και πιο 
ςυγκεκριμϋνα ςτη «φιλύα που πληγώνει» με ςκοπϐ να επικεντρωθοϑμε ςτον «ϋμμεςο 
εκφοβιςμϐ» που «εύναι παραπλανητικϐσ, απατηλϐσ και ενεργεύ ϑπουλα» και «περιλαμβϊνει 
χειραγώγηςη ςτισ ςχϋςεισ και την καταςτροφό των φιλιών. υχνϊ, περικλεύει τον ςκϐπιμο 
και ςυςτηματικϐ αποκλειςμϐ» απϐ δραςτηριϐτητεσ, την απομϐνωςη, τη διϊδοςη φημών 
(Πατϋρα & Σςιλιμϋνη,2012). 

Η εςτύαςη του προγρϊμματοσ ςτουσ «παριςτϊμενουσ» 

Ψσ γνωςτϐν, ο ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ «περιλαμβϊνει τρύα μϋρη: τον νταό, το θϑμα και τον 
παθητικϐ θεατό» (Πατϋρα & Σςιλιμϋνη,2012). Απϐ τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1990, οι 
ερευνητϋσ ϊρχιςαν να δύνουν περιςςϐτερη προςοχό ςτο ρϐλο των «παριςταμϋνων», οι 
οπούοι ορύζονται ωσ «τα ϊτομα τα οπούα θα μποροϑςαμε να ονομϊςουμε και «θεατϋσ» ό 
«μϊρτυρεσ» ςε ϋνα περιςτατικϐ εκφοβιςμοϑ» (Γιοβαζολιϊσ, 2010). Ο Olweus (2009) 
μϊλιςτα αναφϋρει ϐτι «το 60¿-70¿ των μαθητών… δεν εμπλϋκονται καθϐλου ςε 
εκφοβιςμϐ, οϑτε ωσ ςτϐχοι οϑτε ωσ δρϊςτεσ, και αν θϋλουμε να επιλϑςουμε τα προβλόματα 
εκφοβιςμοϑ/θυματοπούηςησ ςτο ςχολεύο, πρϋπει να χρηςιμοποιόςουμε αυτϐ ακριβώσ το 
ποςοςτϐ». Η διαπύςτωςη αυτό αποτϋλεςε ϋνα ολϐκληρο πρϐγραμμα για μασ και μασ ώθηςε 
να μην υιοθετόςουμε τη λϑςη τησ διαμεςολϊβηςησ απϐ τουσ ςυνομηλύκουσ, αλλϊ να 
προςεγγύςουμε το πρϐβλημα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ ςε επύπεδο ςχολεύου, δηλαδό απϐ τη 
ςκοπιϊ των «παριςταμϋνων». 

Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ πξψηε θάζε (2009-2014)  

ύνθεςη και προςδοκύεσ τησ ομϊδασ  

Η ομϊδα Αγωγόσ Τγεύασ του Ζϊννειου Πειραματικοϑ Γυμναςύου «Μην το κρατϊσ μϋςα 
ςου!» δημιουργόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 με υπεϑθυνεσ καθηγότριεσ τισ Μαρύα 
Γαλανοποϑλου και Ελϋνη ταυροποϑλου. Ο ϐροσ «ςχολικό βύα» δεν όταν ακϐμη 
διαδεδομϋνοσ, και για να κϊνουμε τη δρϊςη μασ πιο ελκυςτικό, τον αποφϑγαμε, 
ονομϊζοντασ την ομϊδα «Ομϊδα Διαπροςωπικών χϋςεων» του ςχολεύου. 

ήςον αφορϊ τη ςϑνθεςη και τισ προςδοκύεσ των μελών τησ, η ομϊδα ςτελεχώθηκε απϐ 
αγϐρια και κυρύωσ κορύτςια ϐλων των τϊξεων του γυμναςύου. Σο προφύλ των μελών μασ : 
καλϊ παιδιϊ, ςυγκροτημϋνα, καλού μαθητϋσ, με ϋντονα αναπτυγμϋνη την ενςυναύςθηςη, το 
αύςθημα αλληλεγγϑησ και τη διϊθεςη τησ προςφορϊσ ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο. Παιδιϊ 
κοινωνικϊ, δημοφιλό και επομϋνωσ με επιρροό ςτον περύγυρϐ τουσ. Αυτϐ εύχε ςαν ςυνϋπεια 
η δρϊςη μασ να αγκαλιαςτεύ αμϋςωσ απϐ ϐλο το ςχολεύο. Γύνονταν επύςησ μϋλη και μαθητϋσ 
που οι ύδιοι ό φύλοι τουσ εύχαν ςτο παρελθϐν υποςτεύ βύα και όθελαν να ςυμβϊλλουν να μην 
ςυμβεύ το ύδιο και ςε ϊλλουσ. Εκτϐσ αυτοϑ απϐ την ομϊδα περνοϑςαν και παιδιϊ που εύχαν 
ανϊγκη απϐ ςτόριξη.  

Μέηξα ζην επίπεδν ηεο νκάδαο 

Παηδαγσγηθέο κέζνδνη 

Ο Wright (2003) θεωρεύ ϐτι «με την κατϊλληλη καθοδόγηςη και εκπαύδευςη, μπορεύ να 
ενδυναμωθοϑν οι παριςτϊμενοι ώςτε να αναλϊβουν ϋναν ενεργητικϐ ρϐλο ςτην αποτροπό 
του εκφοβιςμοϑ αλλϊ και ςτην αναφορϊ του προσ τουσ ενόλικεσ ϐταν αυτϐσ 
ςυμβαύνει»(Γιοβαζολιϊσ, 2010). υςτόνει ειδικϐτερα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ  πολϑ 
ςυγκεκριμϋνα βόματα με βϊςη τα οπούα, μϋςα απϐ βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ, 
προχωρόςαμε ςτη ςυςτηματικό εκπαύδευςη των μελών τησ ομϊδασ. Ιδιαύτερο βϊροσ δϐθηκε 
ςτο να μϊθουν να ξεχωρύζουν τισ ϋννοιεσ «κϊρφωμα» (ϋχει ςκοπϐ να «βϊλει κϊποιο μαθητό 
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ςε μπελϊδεσ») και «πληροφϐρηςη» (ενημερώνει για «κϊτι το οπούο εύναι επικύνδυνο ό 
βλϊπτει τουσ ϊλλουσ μαθητϋσ»)(Γιοβαζολιϊσ, 2010).  

Αρωγϐσ ςτην προςπϊθειϊ μασ αυτό υπόρξε το άδρυμα Λαςκαρύδη: τα μϋλη τησ ομϊδασ 
ςυμμετεύχαν τακτικϊ ςε βιωματικϊ εργαςτόρια για μαθητϋσ γυμναςύου με θϋμα «Ο ςχολικϐσ 
εκφοβιςμϐσ και η αντιμετώπιςό του μϋςα ςτην τϊξη» και «Μαθαύνω να αναγνωρύζω & να 
διαχειρύζομαι τον θυμϐ μου» που εμψϑχωναν εξειδικευμϋνεσ ψυχολϐγοι.  

το εςωτερικϐ τησ ομϊδασ, ςτα πλαύςια μιασ ομαδοςυνεργατικόσ προςϋγγιςησ, 
ευνοόςαμε τη δημιουργύα θετικών ςχϋςεων μεταξϑ μεγαλϑτερων και μικρϐτερων μαθητών, 
οι οπούοι με τον τρϐπο αυτϐ βοηθόθηκαν ςημαντικϊ ςτην αποτελεςματικό αντιμετώπιςη 
τησ τυχϐν επιθετικόσ ςυμπεριφορϊσ ςε βϊροσ τουσ. Ενιςχϑςαμε, γενικϐτερα, τη «δημιουργύα 
ενϐσ δυαδικοϑ ςυςτόματοσ φύλων ϐπου καλϊ προςαρμοςμϋνοι ςτη ςχολικό ζωό 
ςυνομόλικοι και παιδιϊ που κινδ[ϑνευαν] να θυματοποιηθοϑν μποροϑ[ςαν] να βοηθόςουν 
τα τελευταύα να αποκτόςουν κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ» (Γιοβαζολιϊσ, 2010). Σϋλοσ, 
ςυνηθύζαμε να αναθϋτουμε ςε μαθητϋσ με προβλόματα ϋνταξησ να ετοιμϊζουν εργαςύεσ μαζύ 
με ϋναν απϐ τουσ  δημοφιλεύσ μαθητϋσ τησ ομϊδασ μασ και να τισ παρουςιϊζουν ςτο ςχολεύο. 
Οι τακτικϋσ αυτϋσ ςυμβϊλουν ςτην αϑξηςη τησ αυτοεκτύμηςησ και τησ δημοτικϐτητασ του 
λιγϐτερο δημοφιλοϑσ μαθητό, ιδιαύτερα αν ςυνδυϊζονται με εξϊςκηςη των ταλϋντων του, 
γιατύ βοηθοϑν «τουσ θυματοποιημϋνουσ μαθητϋσ να επιβϊλουν την παρουςύα τουσ ςτην 
τϊξη, ώςτε να αποκτόςουν αξύα ςτα μϊτια των ςυμμαθητών τουσ» (Γιοβαζολιϊσ, 2010). 

Για την καλλιϋργεια παρϐμοιων «δεςμών φροντύδασ» (Γιοβαζολιϊσ, 2010) ανϊμεςα ςτα 
μϋλη μασ βαςικό προϒπϐθεςη όταν η ςυςτηματικό ανϊπτυξη μιασ ςχϋςησ εμπιςτοςϑνησ και 
αςφϊλειασ ανϊμεςϊ τουσ. Για το ςκοπϐ αυτϐ, επιδιώκαμε να αρχύζουμε τισ ςυνεδρύεσ μασ με 
βιωματικϋσ αςκόςεισ για εμψϑχωςη ομϊδων που διευκϐλυναν την αλληλεπύδραςη και το 
δϋςιμο, την ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων και τη λεκτικό αλλϊ και ϊλλη επικοινωνύα, μϋςα 
ςε μια  ατμϐςφαιρα ϊνεςησ και οικειϐτητασ μεταξϑ των μαθητών (Αρχοντϊκη & Υιλύππου, 
2003).  

Δρϊςεισ φιλαναγνωςύασ ωσ μϋςο πρόληψησ και αντιμετώπιςησ του εκφοβιςμού 
Οϑςεσ και οι δϑο καθηγότριεσ ξϋνων γλωςςών, θεωρόςαμε  με τη ςυνϊδελφο Μαρύα 

Γαλανοποϑλου ϐτι ο πλϋον δϐκιμοσ τρϐποσ να πετϑχουμε τη μετατροπό των 
«παριςτϊμενων» ςε «ςυντελεςτϋσ πρϐληψησ του εκφοβιςμοϑ» (Γιοβαζολιϊσ, 2010) όταν να 
προςεγγύςουμε το φαινϐμενο τησ ενδοςχολικόσ βύασ απϐ τη ςκοπιϊ τησ ειδικϐτητϊσ μασ, 
δηλαδό, μϋςα απϐ την ανϊγνωςη, το λϐγο και τη γραφό. Ϊτςι, ςτισ ςυναντόςεισ τησ ομϊδασ 
αξιοποιόθηκε η νεανικό λογοτεχνύα και η φιλαναγνωςύα. Ψσ «φιλαναγνωςύα» δεν εννοοϑμε 
μϐνο τη θετικό ςχϋςη που αναπτϑςςεται ανϊμεςα ςτον αναγνώςτη και ςτο γραπτϐ κεύμενο, 
αλλϊ και τισ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ που ςτοχεϑουν ςτη διαμϐρφωςη αυτόσ τησ 
ςχϋςησ για την οπούα εύναι απαραύτητο να αναπτυχθοϑν ςυγκεκριμϋνεσ γνωςτικϋσ και 
κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ αλλϊ και αιςθητικϊ κριτόρια (Πατϋρα & Σςιλιμϋνη, 2012). 

 Επύ τω προκειμϋνω, η χρόςη τησ λογοτεχνύασ ωσ μϋςου κατανϐηςησ του κϐςμου μπορεύ 
να ςυμβϊλλει ϐχι μϐνο ςτην ευαιςθητοπούηςη και την ενημϋρωςη των μαθητών γϑρω απϐ 
το φαινϐμενο του εκφοβιςμοϑ, αλλϊ επιδρϊ θετικϊ και ςτην ολϐπλευρη διαμϐρφωςη τησ 
προςωπικϐτητϊσ τουσ, προϊγοντασ την κοινωνικό και ςυναιςθηματικό ανϊπτυξό τουσ. Η 
λογοτεχνύα, ωσ το ςπουδαιϐτερο ύςωσ αποθεματικϐ κεφϊλαιο τησ εκπαιδευτικόσ 
διαδικαςύασ, παρϊγει ςκϋψη. Εξ ϊλλου, η γλώςςα εύναι η πρώτη που κακοποιεύται κατϊ τη 
διϊρκεια ενϐσ καυγϊ, μιασ επιθετικόσ πρϊξησ ό ςτην κατεςτημϋνη «μαγκιϊ» (εννοοϑμε τη 
νταηλύδικη ςυμπεριφορϊ, τη ψευτοπαλληκαριϊ, τη προκλητικϊ επιθετικό ςυμπεριφορϊ, 
ςϑμφωνα με το  Λεξικϐ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ Γ. Μπαμπινιώτη). Φϊρη ςτη ςϑνδεςη 
των ιςτοριών των βιβλύων με τη ζωό και τα ςυναιςθόματϊ τουσ, οι μαθητϋσ  αφομοιώνουν 
ηθικϋσ αξύεσ, ωριμϊζουν  ςυναιςθηματικϊ, επινοοϑν λϑςεισ και διαμορφώνουν νϋεσ 
ςυμπεριφορϋσ και ςτϊςεισ ζωόσ γενικϐτερα (Πατϋρα & Σςιλιμϋνη, 2012).  

Απϐ την πρώτη κιϐλασ ςυνϊντηςη, τον Οκτώβριο 2009, η ομϊδα μασ ςυγκροτόθηκε μϋςα 
απϐ την ανϊγνωςη του βιβλύου Μύλα μη φοβϊςαι: 3 ιςτορύεσ για τη βύα ςτο ςχολεύο, και 
κυρύωσ ενϐσ απϐ τα διηγόματϊ του, «τη φωλιϊ του Νύκου» του Βαγγϋλη Ηλιϐπουλου. 
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«κοπϐσ τησ ανϊγνωςησ λογοτεχνικών αποςπαςμϊτων πρϋπει να εύναι να αυξόςουμε την 
ενςυναύςθηςη των μαθητών για τα θϑματα εκφοβιςμοϑ και να δεύξουμε κϊποιουσ απϐ τουσ 
εμπλεκϐμενουσ μηχανιςμοϑσ, χωρύσ ϐμωσ να τουσ «διδϊξουμε» νϋουσ τρϐπουσ εκφοβιςμοϑ» 
(Olweus, 2009). 

Η ανϊγνωςη του διηγόματοσ αυτοϑ αποτϋλεςε αφετηρύα ϐλων των δρϊςεων μασ τη 
χρονιϊ εκεύνη: ςυζητόςεισ για τουσ χαρακτόρεσ, αξιολϐγηςη τησ δρϊςησ τουσ, αναδιόγηςη, 
ςϑνδεςη με προςωπικϋσ εμπειρύεσ, δραματοπούηςη, ανϊκληςη περιςτατικών ςχολικόσ βύασ, 
παιχνύδια ρϐλων. «Μϋςα απϐ τα παιχνύδια ρϐλων μασ δύνεται η δυνατϐτητα να δεύξουμε τι 
μποροϑν να κϊνουν οι «ουδϋτεροι» μαθητϋσ για να εξαλεύψουν τισ τϊςεισ του κοινωνικοϑ 
αποκλειςμοϑ και να ςταματόςουν τον εκφοβιςμϐ» (Olweus, 2009). 

Δεν αρκοϑμαςταν ϐμωσ ςτην ανϊγνωςη, ανϊλυςη και ςυζότηςη γϑρω απϐ τα θϋματα 
που θύγει ϋνα βιβλύο. Σαυτϐχρονα, τα μϋλη τησ ομϊδασ αναζότηςαν ςτο διαδύκτυο 
πληροφορύεσ γϑρω απϐ το φαινϐμενο του εκφοβιςμοϑ, αλλϊ και επιςκϋπτονταν τακτικϊ τη 
βιβλιοθόκη Λαςκαρύδη, ςτο κϋντρο του Πειραιϊ, ϐπου γρϊφτηκαν μϋλη για να δανεύζονται 
βιβλύα. Παρϊλληλα, η ςυνϊντηςό τουσ με το ςυγγραφϋα Β. Ηλιϐπουλο, δημιουργϐ του 
διηγόματοσ, τουσ επϋτρεψε να εμβαθϑνουν ςτο φαινϐμενο του εκφοβιςμοϑ και να 
εκφρϊςουν απϐψεισ και ςυναιςθόματα. 

Με πρϐθεςη να ωθόςουμε τουσ μαθητϋσ τησ ομϊδασ ςε μια ενεργητικό-δημιουργικό 
ανϊγνωςη, προτεύναμε ποικύλεσ δραςτηριϐτητεσ επϋκταςησ. Θα αναφϋρουμε ενδεικτικϊ τη 
δημιουργύα επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ για τη βύα ςτο ςχολεύο, χϊρη ςτο οπούο οι μαθητϋσ με 
παιγνιώδη τρϐπο  ευαιςθητοποιοϑνται ςτο πρϐβλημα τησ επιθετικϐτητασ, καλλιεργοϑν 
κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ και τρϐπουσ διαχεύριςησ ςυγκροϑςεωνˑ τη διαςκευό για το θϋατρο 
του διηγόματοσ του Β. Ηλιϐπουλου αλλϊ και το ςυνεργατικϐ δημιουργικϐ γρϊψιμο 
πρωτϐτυπου θεατρικοϑ μονϐπρακτου με θϋμα την παρενϐχληςη ςτο διαδύκτυο μεταξϑ 
φύλωνˑ τη ςυμμετοχό μασ, με ςϑνθημα «Γρϊψε το ! Μην το κρατϊσ μϋςα ςου!», ςτο 
«Εργαςτόριο Δημιουργικόσ Γραφόσ» τησ βιβλιοθόκησ Λαςκαρύδη, με εμψυχωτό τον 
ςυγγραφϋα νεανικόσ λογοτεχνύασ Υ. Μανδηλαρϊ, για να γρϊψουμε κεύμενα για τη φιλύα και 
τη ςχολικό βύα, τα οπούα δημοςιεϑθηκαν ςτη ςυνϋχεια ςτον ιςτϐτοπο grafo2012ˑ την 
επιμϋλεια και εικονογρϊφηςη τεϑχουσ με παραμϑθια για τη διαφορετικϐτηταˑ τϋλοσ, την 
αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών για το ςχεδιαςμϐ και την παραγωγό οπτικοακουςτικών 
προώϐντων (παρουςύαςη και βύντεο) με κεύμενα των μαθητών με ταυτϐχρονη μϑηςό τουσ 
ςτη ςυγγραφό ςεναρύου, τη ςκηνοθεςύα, το μοντϊζ, την ηχογρϊφηςη τησ φωνόσ τουσ, τη 
μελοπούηςη. 

Απϐ τα παραπϊνω γύνεται φανερϐ ϐτι η ϐλη δρϊςη τησ ομϊδασ περιςτρϋφονταν ςτην 
ουςύα γϑρω απϐ δραςτηριϐτητεσ φιλαναγνωςύασ και δημιουργικόσ γραφόσ. Οι 
δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ  ςτϐχευαν παρϊλληλα ςτη δημιουργύα μιασ εφηβικόσ κουλτοϑρασ 
αλληλεγγϑησ και διαχεύριςησ τησ διαφορετικϐτητασ ςτο ςϑνολο τησ μαθητικόσ κοινϐτητασ 
του ςχολεύου μασ.  

Βιωματικϋσ δρϊςεισ αλληλεπύδραςησ με το ςύνολο τησ ςχολικόσ κοινότητασ 

Η εκπαύδευςη των μαθητών ςε ενεργητικϐ ρϐλο ςτα περιςτατικϊ εκφοβιςμοϑ δεν 
περιοριζϐταν ςτα πλαύςια τησ ομϊδασ. Αντύθετα, μϋςα απϐ τη διοργϊνωςη δραςτηριοτότων 
διϊχυςησ των δημιουργιών μασ ςτη ςχολικό κοινϐτητα, αξιοποιόςαμε τη δυναμικό τησ 
ομϊδασ προσ την κατεϑθυνςη τησ μεύωςησ των περιςτατικών εκφοβιςμοϑ ςτο ςχολεύο μασ 
ςυνολικϐτερα.  

ε ετόςια βϊςη, κορυφαύα ςτιγμό τησ δρϊςησ μασ αποτελοϑςε η ανοιχτό εκδόλωςη 
ενημϋρωςησ των μαθητών τησ Α΄ τϊξησ για το τι εύναι και πώσ αντιμετωπύζεται ο ςχολικϐσ 
εκφοβιςμϐσ, ςτο θϋατρο του ςχολεύου μασ, η οπούα ςυνοδευϐταν με φωναχτό ανϊγνωςη 
κειμϋνων των μαθητών και θεατρικό παρϊςταςη με ϋργα τουσ, δύνοντασ ϋτςι το ϋναυςμα 
για βιωματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και παιχνύδια ρϐλων που εμψϑχωναν οι ύδιοι οι μαθητϋσ τησ 
ομϊδασ. Η τριόμερη ϋκθεςη βιβλύου για τη ςχολικό βύα ςτο ςχολεύο μασ ςε ςυνεργαςύα με 
την Ε.Χ.Τ.Π.Ε. και το βιβλιοπωλεύο «Βιβλιοτοπύα» του Πειραιϊ, καθώσ και η ϋκθεςη αφύςασ 
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για τον εκφοβιςμϐ, με ςχϋδια των μαθητών τησ Α΄ τϊξησ, με την επιμϋλεια τησ καθηγότριασ 
Καλλιτεχνικών του ςχολεύου μασ, αποτελοϑν ϊλλεσ δρϊςεισ διϊδραςησ. 

Επύςησ, υιοθετόθηκαν απλϋσ  αλλϊ πολϑ αποτελεςματικϋσ δρϊςεισ με ςκοπϐ να 
παρακινόςουμε τα παιδιϊ τησ ομϊδασ να παύρνουν πρωτοβουλύεσ για «υποςτόριξη και 
καθοδόγηςη ςε οποιονδόποτε μαθητό το χρειϊζεται» (Γιοβαζολιϊσ, 2010). Σϋτοιεσ εύναι η 
καθιϋρωςη τησ υποδοχόσ των μαθητών τησ Α΄ Γυμναςύου και γενικϐτερα των νϋων 
μαθητών, κϊθε επτϋμβριο, που περιλϊμβανε καλωςϐριςμα, ξενϊγηςη ςτουσ χώρουσ του 
ςχολεύου και ενημϋρωςη  για τον κανονιςμϐ λειτουργύασ του γυμναςύου μασ. Με κϊθε 
ευκαιρύα οι μαθητϋσ τησ ομϊδασ ενθαρρϑνονταν να υποςτηρύζουν και να βϊζουν ςτην παρϋα 
τουσ τουσ νεοφερμϋνουσ. 

Οι εκδηλώςεισ αυτϋσ ςτϐχο εύχαν την ανϊπτυξη «μιασ ςχολικόσ παιδεύασ  γϑρω απϐ το 
ςχολικϐ εκφοβιςμϐ, η οπούα θα μεταδύδει ςτα παιδιϊ τη ςιγουριϊ ϐτι ο εκφοβιςμϐσ δεν 
γύνεται ανεκτϐσ απϐ τη ςχολικό κοινϐτητα και πωσ τα θϑματα και οι παθητικού θεατϋσ θα 
ϋχουν απϐλυτη υποςτόριξη» (Πατϋρα & Σςιλιμϋνη, 2012). Απϐ την ϊλλη, τα μϋλη τησ ομϊδασ 
χαύρονταν την επικοινωνύα και την αλληλεπύδραςη και απολϊμβαναν ιδιαύτερα τη 
διαδικαςύα τησ εμψϑχωςησ. 

Οι δρϊςεισ διϊχυςησ τησ δουλειϊσ μασ επεκτεύνονταν ϐμωσ και εκτϐσ των ορύων του 
ςχολεύου μασ. Αναφϋρουμε ενδεικτικϊ την παρουςύαςη του επιτραπϋζιου παιχνιδιοϑ μασ ςε 
μαθητϋσ ςχολεύων τησ Αθόνασ, ςτην εκδόλωςη  του υνόγορου του Παιδιοϑ «Καλϋσ 
πρακτικϋσ ςχολεύων για την πρϐληψη και αντιμετώπιςη τησ βύασ», τον Απρύλιο του 2010, 
αλλϊ και το ανϋβαςμα των ιςτοριών και των ψηφιακών δημιουργιών των μαθητών ςτο 
Διαδύκτυο, πρϊγμα που αξιοποιεύ την βιωματικό εμπειρύα και την εν δυνϊμει επικοινωνύα με 
τουσ φυςικοϑσ αποδϋκτεσ τησ δουλειϊσ  τουσ. 

Κορυφαύα βιωματικό δρϊςη αλληλεπύδραςησ  αποτϋλεςαν οι  δυο εκδηλώςεισ μασ ςτο 
18ο Νηπιαγωγεύο Πειραιϊ, τον Ιανουϊριο του 2013, που περιλϊμβαναν εκφραςτικό 
ανϊγνωςη, με ςυνοδεύα ορχόςτρασ μαθητών, των τεςςϊρων παραμυθιών που εύχαν οι ύδιοι 
γρϊψει ςτο Εργαςτόριο Δημιουργικόσ Γραφόσ, ςτη διϊρκεια των οπούων τα μϋλη τησ 
ομϊδασ εμψϑχωςαν βιωματικϋσ  δραςτηριϐτητεσ και παιχνύδια ρϐλων δικόσ τουσ επινϐηςησ 
για την ευαιςθητοπούηςη των νηπύων ςτην αποδοχό τησ διαφορετικϐτητασ . «Δεν θα 
ξεχϊςω ποτϋ τισ αγκαλιϋσ των παιδιών του νηπιαγωγεύου και την ευχϊριςτη λϑπη που μου 
πρϐςφεραν οι αναμνόςεισ μου απϐ το χώρο αυτϐ» ϋγραψε μια μαθότριϊ μασ. Σϋλοσ, 
ενδιαφϋρον παρουςύαζε και η ςυνεργαςύα με ομϊδα μαθητών του Γυμναςύου Marcel Pagnol 
(Λυών, Γαλλύα), ςτα πλαύςια ϋργου etwinning  με αντικεύμενο την απϐ κοινοϑ επεξεργαςύα 
και ανϊληψη δρϊςεων ενημϋρωςησ,  πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ τησ ενδοςχολικόσ βύασ. 
το επύπεδο του ςχολεύου αλλϊ και τησ τοπικόσ κοινωνύασ γενικϐτερα, τοποθετεύται και η 
εκδόλωςη ενημϋρωςησ-ευαιςθητοπούηςησ για γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ  με θϋμα: «Σο 
φαινϐμενο του χολικοϑ Εκφοβιςμοϑ (Bullying) και οι εκδηλώςεισ του: ο ηλεκτρονικϐσ 
εκφοβιςμϐσ» που διοργανώςαμε ςτα πλαύςια των δρϊςεων για την Παγκϐςμια  Ημϋρα 
Αςφαλοϑσ Διαδικτϑου και ςε ςυνεργαςύα με την Ε.Χ.Τ.Π.Ε., τον Υεβρουϊριο του 2013.  

Αποτελϋςματα τησ δρϊςησ ςε ατομικό επύπεδο  

Σι γύνεται με τουσ μαθητϋσ που ϋχουν αναγνωριςτεύ ωσ θϑματα ό νταόδεσ ; 
Αν και προςεγγύςαμε το φαινϐμενο περιςςϐτερο απϐ τη ςκοπιϊ τησ πρϐληψησ και 

ενημϋρωςησ παρϊ τησ αντιμετώπιςησ, απϐ τα περιςτατικϊ εκφοβιςμοϑ που 
διαχειριςτόκαμε, μποροϑμε να ςυμπερϊνουμε ϐτι βεβιαςμϋνεσ κρύςεισ, «δραςτικϋσ» λϑςεισ 
και ποινϋσ δεν αποβαύνουν πϊντα ςε ϐφελοσ των θυμϊτων. Αντύθετα, χρειϊζεται υπομονό, 
παρατόρηςη, διακριτικϐτητα και πολλό ςυμπαρϊςταςη απϐ τουσ ενόλικεσ, ιδιαύτερα ςε ϐ,τι 
αφορϊ την αναγνώριςη τησ κατϊςταςησ, τον εντοπιςμϐ του αληθινοϑ προβλόματοσ, ςτην 
πραγματικό του διϊςταςη. Ο εκπαιδευτικϐσ οφεύλει για κϊθε περιςτατικϐ να  διαςταυρώνει 
τισ πληροφορύεσ, να ςυμβουλεϑεται τουσ ϊλλουσ καθηγητϋσ και τη διεϑθυνςη του ςχολεύου, 
τουσ ςυμμαθητϋσ, τουσ γονεύσ, ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ. ημαντικό βοόθεια μπορεύ να 
προςφϋρει η παρουςύα ψυχολϐγων και κοινωνικών λειτουργών ςτα ςχολεύα, ιδύωσ για την 
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αναγνώριςη και ακριβό διϊγνωςη φαινομϋνων, για τα οπούα εμεύσ οι εκπαιδευτικού δεν 
εύμαςτε ειδικευμϋνοι.   

Απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ πξώηε θάζε (2009-2014) 

Ανώνυμη ϋρευνα με ερωτηματολϐγιο ςτο ςϑνολο των μαθητών τησ Α΄ τϊξησ για την 
καταγραφό τησ ϋκταςησ των προβλημϊτων εκφοβιςμοϑ/θυματοπούηςησ, που 
πραγματοποιόθηκε, ςτα πλαύςια ϋργου etwinning, το Δεκϋμβριο του 2013, ϋδειξε αυξημϋνη 
αύςθηςη αςφϊλειασ και αρκετϊ καλϐ ςυναιςθηματικϐ κλύμα μεταξϑ των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών. Επύςησ, ςε επύπεδο ςχολεύου, ϐλο και περιςςϐτεροι μαθητϋσ δεν διςτϊζουν 
να εκφρϊςουν ανοιχτϊ την ενϐχληςό τουσ  και να παρϋμβουν χωρύσ φϐβο, μεμονωμϋνα ό και 
ομαδικϊ, για να υποςτηρύξουν τα θϑματα εκφοβιςμοϑ ό για να αναφϋρουν την εκφοβιςτικό 
ςυμπεριφορϊ ςτουσ ενόλικουσ ζητώντασ να ληφθοϑν μϋτρα. Επιπλϋον, ςε ατομικϐ επύπεδο, 
το πρϐγραμμα φαύνεται να ενθϊρρυνε τα ύδια τα θϑματα του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ να 
ζητοϑν πιο ςυχνϊ βοόθεια, εύτε απϐ τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ, εύτε απϐ τουσ καθηγητϋσ. 

Αλλϊ και ςτο επύπεδο τησ ομϊδασ, υπόρξε  μεγϊλη υποςτόριξη μεταξϑ των μελών, 
καλλιεργόθηκε η ενςυναύςθηςη, δημιουργόθηκαν ιςχυρού δεςμού και φιλύεσ. Παιδιϊ  τησ 
ομϊδασ με δυςκολύεσ ϋνταξησ ϋμαθαν να παύρνουν πρωτοβουλύεσ  για να τισ αντιμετωπύςουν 
μϋςα απϐ τη ςυλλογικό δρϊςη. Μϋςα απϐ την λογοτεχνύα, αλλϊ και βοηθώντασ ϊλλουσ 
μαθητϋσ,  τουσ δϐθηκε η δυνατϐτητα να δουν το δικϐ τουσ πρϐβλημα απϐ απϐςταςη, και 
ςυνειδητοποιώντασ το πληρϋςτερα να το ξεπερϊςουν. Φϊρη ςτισ δρϊςεισ φιλαναγνωςύασ, 
ανϋπτυξαν τα ταλϋντα τουσ, και θϋτοντϊσ τα ςτην υπηρεςύα του ςυνϐλου τησ ςχολικόσ 
κοινϐτητασ, εκπαιδεϑτηκαν ςτην προςφορϊ και τον εθελοντιςμϐ. 

Σο πρϐγραμμα εύχε θετικϊ αποτελϋςματα και ςτο βαθμϐ επύγνωςησ του φαινομϋνου απϐ 
τουσ  ενηλύκουσ (καθηγητϋσ, διεϑθυνςη, γονεύσ) του ςχολεύου μασ. ϑμφωνα με τον Olweus, 
«ςε ϋνα ςχολικϐ πρϐγραμμα παρϋμβαςησ η εμπλοκό των ενηλύκων εύναι θεμελιώδησ γενικό 
προϒπϐθεςη, και εύναι πολϑ ςημαντικϐ οι ενόλικοι να μη θεωροϑν ϐτι ο εκφοβιςμϐσ εύναι 
αναπϐςπαςτο κομμϊτι τησ ζωόσ των παιδιών» (Olweus, 2009). Πρϊγματι, ϐλο και 
περιςςϐτεροι καθηγητϋσ αφιερώνουν μϋροσ του μαθόματοσ ςε αυτϐν, απϐ τη ςκοπιϊ τησ 
ειδικϐτητϊσ τουσ. Ϊτςι, οι μαθητϋσ γνωρύζουν ϐτι υπϊρχει ςτο ςχολεύο μασ ϋνα δύκτυο 
ενηλύκων που εύναι ευαιςθητοποιημϋνοι ςχετικϊ με το θϋμα και τουσ υποςτηρύζουν. 

Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δεχηεξε θάζε (2014-2015)  

Νϋεσ ςυνθόκεσ, νϋεσ ςυγκυρύεσ, νϋεσ ανϊγκεσ 

όμερα η κοινωνύα μασ εύναι ςτο ςϑνολϐ τησ περιςςϐτερο ευαιςθητοποιημϋνη ςτο 
φαινϐμενο του εκφοβιςμοϑ ςε ςχϋςη με το 2009. Αυτϐ, μεταξϑ ϊλλων, οφεύλεται και ςτην 
αλλαγό ςτϊςησ τησ πολιτεύασ με ανϊληψη πρωτοβουλιών και θϋςπιςη μϋτρων πρϐληψησ 
και αντιμετώπιςησ απϐ την κεντρικό διούκηςη του υπουργεύου Παιδεύασ ςε ςυνεργαςύα και 
με τουσ ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ (Εθνικό Επιτροπό Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου, 2010).  

Απϐ την ϊλλη, το φαινϐμενο γύνεται ϐλο και πιο ςϑνθετο ςτισ μϋρεσ τησ κρύςησ. Σα παιδιϊ 
δϋχονται ϋναν καταιγιςμϐ μηνυμϊτων ςχετικϊ με την ςχολικό βύα, κι αυτϐ ύςωσ και να 
οδηγεύ ςε αντύθετα αποτελϋςματα. Επιπρϐςθετα, όδη απϐ τισ αρχϋσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 
2012-13, η ςϑνθεςη και οι προςδοκύεσ των μελών τησ ομϊδασ ϊλλαξαν : εύχαμε περιςςϐτερα 
αγϐρια που αναζητοϑςαν ςτόριξη για την ϋνταξό τουσ και την αρμονικό ςυνϑπαρξη με τουσ 
ςυμμαθητϋσ τουσ. Σϋλοσ, εμφανύςτηκαν ςτο ςχολεύο και περιςτατικϊ ϊμεςησ/φανερόσ  βύασ 
που χρειϊζονταν επεύγουςα και πιο δραςτικό αντιμετώπιςη. 

Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ,  η ομϊδα με τη μορφό που αναπτϑξαμε παραπϊνω ϋκλειςε τον 
κϑκλο τησ. Τιοθετόθηκαν ϊλλεσ μορφϋσ δρϊςησ, μϋτρα ςτο επύπεδο του ατϐμου, που 
ανταποκρύνονται καλϑτερα ςτισ νϋεσ ανϊγκεσ διαχεύριςησ τησ ςχολικόσ βύασ ςτο ςχολεύο 
μασ. Η ομϊδα-ςτϐχοσ μασ δεν εύναι πια  «ολϐκληροσ ο μαθητικϐσ πληθυςμϐσ του ςχολεύου, 
αλλϊ υπϊρχει εςτύαςη ςε ςυγκεκριμϋνουσ μαθητϋσ που ϋχουν αναγνωριςτεύ ωσ θϑματα ό 
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νταόδεσ. κοπϐσ των μϋτρων εύναι να αλλϊξουμε τη ςυμπεριφορϊ ό την κατϊςταςη 
μεμονωμϋνων μαθητών» (Olweus, 2009). 

 

Δπαλεθθίλεζε ηεο νκάδαο κε ζηόρνπο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο ζπγθπξίεο πνπ 

δηακνξθώζεθαλ 

Ϊτςι, κατϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015, ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Αγωγόσ Τγεύασ 
με τύτλο «Μην το κρατϊσ μϋςα ςου!» και με υπεϑθυνεσ καθηγότριεσ την οφύα Κύτςου και 
την Ωννα-Μαρύα Μαργαρύτη, πραγματοποιόθηκαν βιωματικϊ εργαςτόρια που ςτϐχο εύχαν: 

 Σελ ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ, 

 Σν ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

 Σελ εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, 

έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ δπζάξεζησλ, 

 Σελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

Με ϊλλα λϐγια, οι μαθητϋσ ϋπρεπε να μϊθουν πρϊγματα για τον εαυτϐ τουσ, να 
αναπτϑξουν τισ ικανϐτητϋσ τουσ ςτο διϊλογο και ςτην ενεργϐ ακρϐαςη μπαύνοντασ ςτη 
θϋςη του ϊλλου (ενςυναύςθηςη).    

Η ενδεκαμελόσ ομϊδα που ςυμμετεύχε ςτο πρϐγραμμα όταν ετερογενόσ υπϐ την ϋννοια 
ϐτι περιελϊμβανε τϐςο θϑματα ϐςο και θϑτεσ ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ αλλϊ και θεατϋσ, αν 
θϋλουμε να χρηςιμοποιόςουμε τουσ ϐρουσ που ϋχουν επικρατόςει για τουσ ρϐλουσ που 
εμπλϋκονται ςτο φαινϐμενο του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. ε ϐ,τι αφορϊ τον παρϊγοντα φϑλο, 
υπόρχε μϐνο ϋνα κορύτςι και τα υπϐλοιπα όταν αγϐρια ενώ η πλειοψηφύα των μαθητών (6 
ςτουσ 11) φοιτοϑςε ςτην ειςαγωγικό τϊξη τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, δηλαδό, την Α΄ 
Γυμναςύου ενώ οι υπϐλοιποι πϋντε φοιτοϑςαν ςτη Β΄ Γυμναςύου. Απϐ τα παραπϊνω γύνεται 
φανερϐ ϐτι η πλειοψηφύα των μαθητών βύωνε τη μετϊβαςη απϐ τη μύα βαθμύδα 
(Πρωτοβϊθμια) ςτην ϊλλη (Δευτεροβϊθμια) κι αυτϐ δεν όταν καθϐλου τυχαύο αφοϑ ϐπωσ 
εύναι γνωςτϐ οι μεταβϊςεισ δημιουργοϑν ϊγχοσ καθώσ απαιτοϑν πϊντα απϐ τα ϊτομα 
ικανϐτητεσ προςαρμογόσ, ικανϐτητεσ προςανατολιςμοϑ ςτην κοινωνικό ζωό ενώ ςημαύνουν 
αλλαγϋσ των ςυνθηκών ζωόσ και των πλαιςύων δρϊςησ.   

Σο πρϐγραμμα λοιπϐν προςαρμϐςτηκε ςτισ ανϊγκεσ τησ ομϊδασ δύνοντϊσ τη δυνατϐτητα 
ςτα μϋλη τησ να αποκτόςουν δεξιϐτητεσ και λειτουργικϊ μοντϋλα ςυμπεριφορϊσ αναγκαύα 
ςτην καθημερινϐτητα τουσ ςτο ςχολεύο αλλϊ και προετοιμϊζοντϊσ τουσ για τη ζωό τουσ 
εκτϐσ αυτοϑ. Ωλλωςτε, ςϑμφωνα με τη ςχετικό βιβλιογραφύα (τϊππα, 2010), τα 
προγρϊμματα Αγωγόσ Τγεύασ θϋτουν τουσ μαθητϋσ ςτο επύκεντρο, «προςαρμϐζονται 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τουσ και τισ ιδιαιτερϐτητϋσ τουσ, με ςεβαςμϐ ςτη διαφορετικϐτητα 
του ϊλλου, και ενθαρρϑνουν τισ ομαδοςυνεργατικϋσ διαδικαςύεσ και μεθϐδουσ». 

 Μεθοδολογύα Τλοπούηςησ 

Η εφαρμογό του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ  ςτηρύχθηκε ςτη βιωματικό μϊθηςη, 
την ενεργητικό, δηλαδό, προςϋγγιςη τησ μϊθηςησ, που καθιςτϊ ικανοϑσ τουσ μαθητϋσ να 
μαθαύνουν επεξεργαζϐμενοι με ςτοχαςτικϐτητα τισ εμπειρύεσ τουσ (Ματςαγγοϑρασ, 2011). 
ήπωσ εύναι γνωςτϐ, η ενεργϐσ δρϊςη των μαθητών ενεργοποιεύ τα κύνητρϊ τουσ και 
αναπτϑςςει τισ γνωςτικϋσ και κοινωνικϋσ τουσ ικανϐτητεσ, αναγκαύεσ για την αυτο-
καθοριζϐμενη μϊθηςη και τη δημιουργικό διαχεύριςη προβληματικών καταςτϊςεων 
(Wudinger, 2005). 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι μαθητϋσ μετϋφεραν και κατϋθεςαν ςτην ομϊδα βιώματα και 
βιωματικϋσ καταςτϊςεισ, οι οπούεσ αποτϋλεςαν αφετηρύα για ςυζότηςη και διϊλογο.  
Παρϊλληλα, η χρόςη μεταφορών ςυνϋβαλε ςτην επϋκταςη των δυνατοτότων για 
επικοινωνύα. Μετϋφερε μϊθηςη και κατανϐηςη απϐ κϊτι που όταν πολϑ γνωςτϐ ςε κϊτι 
ϊλλο που όταν λιγϐτερο γνωςτϐ, μετϋφερε νοόματα και κατανϐηςη μϋςω τησ ςϑγκριςησ. Οι 
μεταφορϋσ θεωροϑνται ϐτι ςυμβϊλλουν ςτη μϊθηςη ςτην οπούα «η γνώςη εύναι αποτϋλεςμα 
ριζοςπαςτικόσ αναδιοργϊνωςησ, βοηθοϑν ςτην υπερνύκηςη οριςμϋνων γνωςτικών 
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περιοριςμών, η χρόςη τουσ υποδηλώνει την ανακϊλυψη ςχϋςεων μεταξϑ φαινομενικϊ 
ξεχωριςτών περιοχών και εξερευνϊ το βαθμϐ που αυτϋσ ςχετύζονται» (Κϐκκοτασ κ.ϊ., 2004). 

Ωλλεσ τεχνικϋσ που χρηςιμοποιόθηκαν όταν η δραματοπούηςη, το θεατρικϐ παιχνύδι, 
το παιχνύδι ρϐλων, η  γνωςτικό αςυμφωνύα και η επύλυςη προβλημϊτων. Πολϑ 
επιτυχημϋνη τεχνικό αποτϋλεςε το παιχνύδι ρϐλων ϐπου οι μαθητϋσ κλόθηκαν να 
αυτοςχεδιϊςουν και να υποδυθοϑν το ρϐλο του θϑματοσ και του θϑτη καθώσ και η 
αντιςτροφό των ρϐλων διϐτι ϐχι μϐνο καλλιϋργηςαν την ενςυναύςθηςη αλλϊ και ενύςχυςαν 
την αυτοεκτύμηςη των μελών τησ ομϊδασ που εύχαν υπϊρξει ό όταν θϑματα ςχολικοϑ 
εκφοβιςμοϑ. Η αναγνώριςη και η κατανϐηςη τησ θϋςησ, των ςυναιςθημϊτων, των ςκϋψεων 
ό τησ κατϊςταςησ του ϊλλου, η παρακολοϑθηςη τησ ςυμπεριφορϊσ του, τησ γλώςςασ του 
ςώματοσ (μη λεκτικό επικοινωνύα π.χ. ςτϊςη του ςώματοσ, εκφρϊςεισ του προςώπου κλπ.) 
και των παραγλωςςικών ςημϊτων (τϐνοσ φωνόσ, ϋνταςη κλπ.) λειτοϑργηςαν 
αποτελεςματικϊ ςτην κωδικοπούηςη και ςτην αποκωδικοπούηςη τησ δυναμικόσ που 
αναπτϑςςεται ςτα περιςτατικϊ ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ. Ο καθοριςτικϐσ ρϐλοσ που παύζει η 
ενεργητικό ακρϐαςη και η γλώςςα του ςώματοσ ςτην επικοινωνύα ϋγιναν απϐλυτα 
αντιληπτού απϐ τουσ μαθητϋσ, η οπούα, ϐπωσ εύναι γνωςτϐ, ςυνιςτϊ το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ 
τησ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ (55¿). 

Εδώ πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι ϐςον αφορϊ ςτη χρόςη των ϐρων θϑτησ και θϑμα, παρϐλο 
που αυτού χρηςιμοποιοϑνται εδώ, ϐπωσ και ςε πολλϋσ ϊλλεσ δημοςιεϑςεισ ςχετικϋσ με το 
φαινϐμενο του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ, αποφϑγαμε εκοϑςια και ςυςτηματικϊ να τισ 
χρηςιμοποιοϑμε καθ’ ϐλη τη διϊρκεια των εργαςτηρύων επειδό δεν θϋλαμε να 
χρηςιμοποιοϑμε ϐρουσ-ταμπϋλεσ, οι οπούοι εύναι αρνητικϊ φορτιςμϋνοι και επηρεϊζουν την 
αυτοεικϐνα των μαθητών. 

Σϋλοσ, χρηςιμοποιόθηκε η ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ. Οι μαθητϋσ εργϊςτηκαν ομαδικϊ 
απϐ την αρχό ωσ το τϋλοσ του προγρϊμματοσ ϐταν αποφϊςιςαν απϐ κοινοϑ να μιλόςουν για 
το φαινϐμενο του ςχολικοϑ εκφοβιςμοϑ δημιουργώντασ μια ολιγϐλεπτη ταινύα, η οπούα 
βαςύςτηκε ςε ςενϊριο που οι ύδιοι ϋγραψαν, ςκηνοθϋτηςαν και πρωταγωνύςτηςαν.   

Αποτύμηςη του προγρϊμματοσ κατϊ τη δεύτερη φϊςη (2014-2015) 

H μεθοδολογύα που ακολουθόθηκε και το γεγονϐσ ϐτι το πρϐγραμμα προςαρμϐςτηκε 
ςτισ ανϊγκεσ τησ ομϊδασ εύχαν ωσ αποτϋλεςμα τη θετικό αξιολϐγηςό του απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ, οι οπούοι, ςε  ερωτηματολϐγιο που τουσ δϐθηκε κατϊ την τελευταύα 
ςυνϊντηςη και με την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ, δόλωςαν ϐτι ανταποκρύθηκε 
πλόρωσ ςτισ προςδοκύεσ τουσ. Ειδικϐτερα, οι μαθητϋσ υποςτόριξαν ϐτι το πρϐγραμμα τουσ 
ϋδωςε τη βοόθεια που χρειϊζονταν για να ξεπερϊςουν κϊποια προβλόματα που τουσ 
απαςχολοϑςαν, ϋμαθαν να μιλοϑν ανοιχτϊ και να ακοϑν τουσ ϊλλουσ, να εκφρϊζουν τισ ιδϋεσ 
τουσ και να διαχειρύζονται τισ ςυγκροϑςεισ ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον. Μϊλιςτα, κϊποιοσ 
μαθητόσ δόλωςε ϐτι κϊθε φορϊ που ερχϐταν ςτισ ςυναντόςεισ αιςθανϐταν γενναύοσ, 
γεγονϐσ που αποδεικνϑει ϐτι ενιςχϑθηκε ςημαντικϊ η αυτοεκτύμηςό τουσ ενώ δεν υπόρχε 
κϊτι που θα ϊλλαζαν ςτο πρϐγραμμα. Ϊνιωςαν ωραύα κατϊ τη διϊρκεια των ςυναντόςεων, 
ωςτϐςο, δεν τουσ ϊρεςε που κϊποιεσ ςτιγμϋσ η ομϊδα ξϋφευγε, γελώντασ. το ερώτημα ποιο 
όταν το καλϑτερο μϋροσ του προγρϊμματοσ, ϐλοι ςυμφώνηςαν ϐτι όταν η δημιουργύα τησ 
ταινύασ ενώ αυτϐ που τουσ ϊρεςε πιο πολϑ απϐ τα βιωματικϊ εργαςτόρια όταν η εναλλαγό 
των ρϐλων κατϊ το παιχνύδι ρϐλων. ϑμφωνα με τισ απαντόςεισ τουσ, το πιο χρόςιμο 
πρϊγμα που ϋμαθαν όταν να μην αφόνουν τουσ ϊλλουσ να τουσ  κϊνουν ϐ,τι θϋλουν, να 
θϋτουν, δηλαδό, ϐρια και να βοηθοϑν τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ ενώ ςε ϐ,τι αφορϊ το πώσ θα 
αξιοποιόςουν τα ϐςα ϋμαθαν, δόλωςαν ςτην καθημερινό τουσ ζωό. Υαύνεται ϐτι το 
ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα, παρϊ τισ ϐποιεσ, εϑλογεσ ανηςυχύεσ που εύχαν οι υπεϑθυνοι 
εκπαιδευτικού, κατϊφερε να ςυνδϋςει τη ςχολικό με την κοινωνικό ζωό και να ενιςχϑςει 
τουσ μαθητϋσ παρϋχοντϊσ τουσ δεξιϐτητεσ και γνώςεισ απαραύτητεσ για την περαιτϋρω 
πορεύα τουσ.  
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  πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηάζνπκε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε 

κεζνδνινγία έμη ρξφλσλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο «Μελ ην θξαηάο κέζα 

ζνπ!». Απφ ην 2009 έσο ην 2014, ην πξφγξακκα,  κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ζρνιηθήο βίαο ζε 

επίπεδν ζρνιείνπ, θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηε θηιαλαγλσζία, ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε 

κηαο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο αιιειεγγχεο θαη δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο 

καζεηηθήο θνηλφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ην 2014-15, ην πξφγξακκα, πηνζεηψληαο λέεο κνξθέο 

δξάζεο βησκαηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, επηθεληξψζεθε ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ 

ζε αηνκηθφ επίπεδν, θαη  πέηπρε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο αλάγθεο δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.   

Κνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ αλαδεηθλχεηαη ν βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θάζε πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζηελ ζπιινγηθή ζρνιηθή παηδεία. 

Δπίζεο, ε εθφξκεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, θαη ε εθαξκνγή ζεσξεηηθά ζεκειησκέλσλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο κνηάδνπλ λα είλαη επζέσο αλάινγεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξφκνησλ 

εγρεηξεκάησλ. Αθφκε, ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα παίδεη ε δηάξθεηα, αιιά θαη ε επειημία ζηηο 

επηινγέο ησλ εθάζηνηε ζηφρσλ θαη κέζσλ. Πξνο ηε θαηεχζπλζε απηή, ε ελαιιαγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ εθθνβηζκνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά, θαζψο θαη ε 

πξνζέγγηζή ηνπ απφ ηε ζθνπηά ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.  

Δπηρεηξψληαο κηα ζπλνιηθφηεξε απνηίκεζε, θαη γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηε δξάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (ΠΠ) ζθνπφο 

ίδξπζεο ησλ νπνίσλ είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαηλνηφκσλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ (άξζξν 36 ηνπ Νφκνπ 3966/11, ΦΔΚ 118 Α/24-5-2011, Πεξί ηδξχζεσο 

ησλ ΠΠ), εάλ σο θαηλνηνκία νξίδεηαη ε «πξαγκαηνπνίεζε ή ε εθαξκνγή ελφο λένπ ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλνπ, πξντφληνο, ή κηαο δηαδηθαζίαο ή κηαο κεζφδνπ» (Λπγάηζηθαο, 2015. OECD, 

Eurostat, 2005), ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πξφγξακκά καο απνηειεί θαηλνηνκία ζην επίπεδν ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ππνδεηγκαηηθή εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ηνπ Olweus, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγηθή ζχλζεζή ηνπ κε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ Wrigth θαη Γηνβαδνιηά. Καηλνηφκα δχλαηαη λα ζεσξεζεί θαη ε εζηίαζε ζηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο, νη νπνίνη δελ ζπλεζίδεηαη λα απνηεινχλ ηελ θχξηα νκάδα-ζηφρν αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή ζχδεπμε ηεο δξάζεο καο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο κε δξαζηεξηφηεηεο θηιαλαγλσζίαο. 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε παξνχζα εηζήγεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζηελ έξεπλα γηα ηελ εμεχξεζε ησλ βέιηηζησλ κεζφδσλ πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ εθθνβηζκνχ. Σα ζρνιεία, σο θαηεμνρήλ νξγαληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κάζεζε ζε θάζε επίπεδν, νθείινπλ άιισζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα νξγαληζκψλ πνπ 

καζαίλνπλ (Βχζζα, 2009). πγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ εκπεηξηψλ θαη ηνπ ζπλερνχο πεηξακαηηζκνχ, 

νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη νη νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

καζαίλνπλ δηαξθψο θαη λα παξάγνπλ λέα γλψζε. Χζηφζν, ε γλψζε απηή, θαηά ηε γλψκε καο, δελ 

πξέπεη επ' νπδελί λα πεξηνξίδεηαη ζην ζηελφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, αιιά αληίζεηα λα 

κνηξάδεηαη θαη κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρνιεία πνπ πινπνηνχλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο ή ελφο δηθηχνπ ζα κπνξνχζε 

λα βνεζήζεη ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, αιιά θαη 

δηαρείξηζε, ηνπ εθθνβηζκνχ ζηα ζρνιεία. 
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Πεξίιεςε 

τϐχοσ τησ παροϑςασ ειςόγηςησ εύναι να ςυζητηθεύ η ςυμβολό των 
Ηλεκτρονικών Κοινοτότων Πρακτικόσ και Μϊθηςησ ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα 
των ςχολικών οργανιςμών. Η ανϊπτυξη μιασ ηλεκτρονικόσ κοινϐτητασ πρακτικόσ 
και μϊθηςησ ςτην καθημερινϐτητα τησ ςχολικόσ μονϊδασ αποτελεύ καινοτομύα, που 
αλλϊζει τον εργαςιακϐ βύο των ανθρώπων του οργανιςμοϑ, το κλύμα και την 
κουλτοϑρα του και επηρεϊζει τη διοικητικό του πραγματικϐτητα. Οι ηλεκτρονικϋσ 
κοινϐτητεσ αναπτϑςςονται ςε διαδικτυακϐ περιβϊλλον, αξιοποιώντασ ψηφιακϋσ 
πλατφϐρμεσ κοινωνικόσ δικτϑωςησ, ςυνδυϊζοντασ τεχνολογύεσ επικοινωνύασ, 
πληροφορικόσ και πολυμϋςων προκειμϋνου να διευκολϑνουν την επικοινωνύα, τη 
ςυνεργαςύα, την αλληλεπύδραςη, την ανταλλαγό ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ κοινϐτητασ, 
προςβλϋποντασ ςτη δϋςμευςη των μελών ςτον κοινϐ ςτϐχο. ήταν η ηλεκτρονικό 
κοινϐτητα αναπτϑςςεται ςτο πλαύςιο του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ, τϐτε η δεδομϋνη 
δϋςμευςη ςτον κοινϐ ςτϐχο, που εύναι η ςυνεχόσ βελτύωςη του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ 
και των ανθρώπων του, επεκτεύνεται και εκτϐσ ςχολικοϑ χώρου αναδεικνϑοντασ το 
ςχολεύο ςε οργανιςμϐ μϊθηςησ που καινοτομεύ και επενδϑει ςτο μϋλλον.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: καινοτομύα, ηλεκτρονικό κοινϐτητα, οργϊνωςη, διούκηςη, δικτϑωςη 

Δηζαγσγή 

Η νϋα κατϊςταςη ςτην οπούα ϋχει περιϋλθει η παγκϐςμια οικονομύα, επηρεϊζει ϐλα τα 
ςυςτόματα και ανϊμεςα ςε αυτϊ και την εκπαύδευςη (Δακοποϑλου, 2008). Η αναζότηςη 
τρϐπων που θα διευκολϑνουν την οργϊνωςη και τη λειτουργύα των οργανιςμών, την 
ανϊπτυξη των υποκειμϋνων που δραςτηριοποιοϑνται ςε αυτοϑσ, ώςτε να ςυνεχύςουν να 
βελτιώνονται και να παρϊγουν ϋργο ποιϐτητασ, αποτελεύ ζητοϑμενο. Σα τελευταύα χρϐνια, οι 
ΣΠΕ ϋχουν προςφϋρει ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα εργαλεύα, ϐπωσ οι Ηλεκτρονικϋσ 
Κοινϐτητεσ Πρακτικόσ και Μϊθηςησ, με ςτϐχο να διευκολϑνουν τισ διεργαςύεσ που 
ςυντελοϑνται ανϊμεςα ςε ομϊδεσ επαγγελματιών με κοινοϑσ ςτϐχουσ και ενδιαφϋροντα, 
που δεςμεϑονται να αλληλεπιδροϑν με ςτϐχο την ανϊπτυξό τουσ, τη δια βύου μϊθηςη και τη 
βελτύωςη του παρεχϐμενου εκπαιδευτικοϑ ϋργου προσ ϐφελοσ των μαθητών.  

Αν υποθϋςουμε ϐτι η ανϊπτυξη Κοινοτότων ϋχει προςφϋρει ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ 
του παρεχϐμενου εκπαιδευτικοϑ ϋργου, τύθεται το ερώτημα αν μπορεύ να ϋχει ανϊλογα 
αποτελϋςματα και ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα των ςχολικών οργανιςμών.  

mailto:katsimente@sch.gr
mailto:P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy
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Οη Ζιεθηξνληθέο Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο & Μάζεζεο (ΖΚΠΜ) σο Καηλνηνκία 

Η ϋννοια τησ καινοτομύασ 

Ο 20οσ αιώνασ με τη ραγδαύα ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και των επιςτημών 
ςηματοδϐτηςε τισ εξελύξεισ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, υποχρεώνοντασ τισ εκπαιδευτικϋσ 
κοινϐτητεσ να προςαρμϐζονται διαρκώσ ςτισ νϋεσ απαιτόςεισ και να επιδύδονται ςε ϋναν 
ςυνεχό αγώνα δρϐμου προκειμϋνου να προλαβαύνουν και να ενςωματώςουν ςτο ςϑςτημα 
τουσ τισ τρϋχουςεσ αλλαγϋσ.  

Οι Everard και Morris (1996: 216) ϋχουν ορύςει ϐτι ο ϐροσ αλλαγό περιλαμβϊνει την 
καινοτομύα αλλϊ και την ανϊπτυξη. Οι μελετητϋσ διακρύνουν τισ ϋννοιεσ τησ αλλαγόσ και τησ 
καινοτομύασ υποςτηρύζοντασ ϐτι, η αλλαγό εύναι ευρϑτεροσ ϐροσ και αποτελεύ μια δυναμικό 
διαδικαςύα ανϊπτυξησ και μεταςχηματιςμοϑ μιασ κατϊςταςησ (Morrison, 1998), χωρύσ να 
προδιαγρϊφεται αν τα αποτελϋςματϊ τησ εύναι θετικϊ ό αρνητικϊ (Ιορδανύδησ, 2006). Απϐ 
την ϊλλη, η καινοτομύα θεωρεύται μια απϐ τισ ϋννοιεσ που εμπεριϋχεται ςτην αλλαγό, 
ςυνδϋεται με την ϋννοια του καινοϑριου, που δεν υπόρχε προηγουμϋνωσ (Κωνςταντύνου, 
2005) και ορύζεται «ωσ κϊθε εύδουσ δυναμικό αλλαγό που ϋχει ωσ ςτϐχο να προςθϋςει αξύα 
ςτισ εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ» (ΟΟΑ, 2009).  

Ϊνασ οργανιςμϐσ εύναι καινοτϐμοσ, ϐταν εύναι πρωτοπϐροσ ςτην εφαρμογό μιασ ιδϋασ. Η 
καινοτομύα εύναι μια διαδικαςύα αλλαγόσ οριςμϋνων ςτοιχεύων του οργανιςμοϑ, η οπούα 
υλοποιεύται με πρωτοβουλύα των μελών του και ςτοχεϑει ςτην αντιμετώπιςη 
προβληματικών καταςτϊςεων που ςυνδϋονται ϊμεςα με την αποςτολό του και τα ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ του (Φατζηπαναγιώτου, 2003). «Εύναι μια ςκϐπιμη και ςχεδιαςμϋνη 
ενϋργεια» (Παςιαρδόσ, 2008). την εκπαιδευτικό καινοτομύα η ϋμφαςη δύνεται ςτο ύδιο το 
ςχολικϐ περιβϊλλον, ςτην καθημερινό πρϊξη, μϋςα απϐ την οπούα οι ευρϑτεροι 
μεταρρυθμιςτικού ςτϐχοι μποροϑν να πραγματοποιηθοϑν.  

κοπϐσ των καινοτομιών εύναι να βοηθόςουν το ςχολεύο να πετϑχει τουσ ςτϐχουσ του 
και να αντικαταςτόςει παρωχημϋνεσ πρακτικϋσ με νϋεσ πιο αποτελεςματικϋσ, αλλϊζοντασ 
πρωταρχικϊ τισ μεθϐδουσ και τισ αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών (Leach, 1994: 135). Ϊνα 
ςχολεύο που αλλϊζει, εύναι ϋνα ςχολεύο που αναγνωρύζεται ωσ ανοικτϐ κοινωνικϐ ςϑςτημα 
(Παςιαρδόσ, 2008: 67), που  μορφοποιεύ τισ διαδικαςύεσ για αλλαγό κυρύωσ μϋςα απϐ τισ 
θεωρύεσ τησ οργανωςιακόσ, ςυςτημικόσ προςϋγγιςησ και τησ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ  
(Everard & Morris, 1999· Κονιδϊρη, 2006). Ϊνα ςχολεύο που καινοτομεύ, μετατρϋπεται ςε 
ϋνα ςχολεύο δημιουργικϐ, ζωντανϐ, ελκυςτικϐ που ανανεώνει τη ςχολικό ρουτύνα μαθητών 
και εκπαιδευτικών και μεταβϊλλεται ςταδιακϊ ςε ϋνα αποτελεςματικϐ ςχολεύο. ϑμφωνα 
με τον Ρεκλεύτη (2002: 111-124) η καινοτομύα ορύζεται  

«ωσ μη ςυνηθιςμϋνη, ςημαντικό και αςυνεχόσ οργανωςιακό αλλαγό που περικλεύει μια νϋα 
ιδϋα, η οπούα δε ςυμφωνεύ με την υφιςτϊμενη γενικό ιδϋα λειτουργύασ του οργανιςμοϑ … 
και ςυνεπϊγεται οργανωςιακό ευφυϏα, γιατύ ακολουθεύται απϐ αλλαγϋσ ςτισ τρϋχουςεσ 
οργανωςιακϋσ ικανϐτητεσ, ςτα τρϋχοντα γνωςτικϊ πρϐτυπα, ςτα εννοιολογικϊ μοντϋλα και 
ςτισ εφαρμοζϐμενεσ θεωρύεσ».  

Οι Ηλεκτρονικϋσ Κοινότητεσ Πρακτικόσ & Μϊθηςησ (ΗΚΠΜ) ςτην εκπαύδευςη 

Η αλματώδησ διϊδοςη του διαδικτϑου και του Παγκϐςμιου Ιςτοϑ ϋχει οδηγόςει ςτη 
δημιουργύα ενϐσ νϋου τϑπου κοινοτότων, των δικτυακών κοινοτότων. Σα µϋλη των 
κοινοτότων αυτών μποροϑν να ςυνευρύςκονται και να επικοινωνοϑν χωρύσ τοπικοϑσ και 
χρονικοϑσ περιοριςμοϑσ, μϋςω διαδικτυακών περιβαλλϐντων που ϋχουν δημιουργηθεύ χϊρη 
ςε λογιςμικϊ ςυςτόματα που ϋχουν αναπτυχθεύ ό και ςε κοινωνικϊ δύκτυα. Η 
αλληλεπύδραςη των ανθρώπων τησ κοινϐτητασ μπορεύ να δημιουργόςει κύνητρα για 
ςυνεργαςύα. Με τον τρϐπο αυτϐ, το διαδύκτυο μπορεύ να αποτελϋςει ϋνα δημιουργικϐ 
περιβϊλλον για ςυνεργατικό μϊθηςη και πρϊξη (Semenov, 2000). Ϊτςι, ενιςχϑεται η 
ενεργοπούηςη ενϐσ κοινωνικοϑ διαλϐγου, η ανατροφοδϐτηςη και η διϊχυςη τησ 
πληροφορύασ ςε ϐλα τα ενδιαφερϐμενα μϋλη, που αξιοποιοϑν τισ ηλεκτρονικϋσ πλατφϐρμεσ 
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και τα κοινωνικϊ δύκτυα και δημιουργοϑνται  διαδικτυακϋσ κοινϐτητεσ που διευκολϑνουν τη 
ςϑγχρονη και αςϑγχρονη επικοινωνύα και αλληλεπύδραςη (Rheingold, 1993; Garber, 2004; 
Oren et al., 2000). 

Οι διαδικτυακϋσ αυτϋσ κοινϐτητεσ ςτο πλαύςιο των ςχολικών οργανιςμών  
 υποδηλώνουν μια ομϊδα ανθρώπων, οι οπούοι μοιρϊζονται και διερευνοϑν κριτικϊ 

την πρακτικό τουσ με τρϐπο ςυνεχό, ανακλαςτικϐ, χωρύσ αποκλειςμοϑσ, προςανατολιςμϋνοι 
ςτη ςυνεργαςύα, τη μϊθηςη, και την ανϊπτυξη (Mitchell & Sackney, 2000), λειτουργώντασ 
ωσ ςυλλογικό «επιχεύρηςη» (King & Newman, 2001, οπ. αναφ. ςτο Stol, et al, 2006 ) .  
 αποτελοϑν κοινϐτητα ςυνεχοϑσ ϋρευνασ και βελτύωςησ, ϐπου ϊνθρωποι εντϐσ και 

εκτϐσ ςχολεύου μποροϑν ςυνεχώσ να ενιςχϑςουν ο ϋνασ τη γνώςη του ϊλλου αλλϊ και των 
μαθητών, καθώσ και την ανϊπτυξη του ςχολεύου (Astuto, Clark, Read, McCree & Fernandez, 
1993).  
 ςηματοδοτοϑν ϋναν νϋο τρϐπο εργαςύασ προκειμϋνου η μϊθηςη μϋςω τησ πρακτικόσ, 

ςτα πλαύςια τησ κοινϐτητασ να γύνει περιςςϐτερο ενεργό και με αυτϐ τον τρϐπο να 
«υποςτηρύξει», να «καλλιεργόςει» την εξϋλιξό και την ανϊπτυξό  του ςχολεύου αλλϊ και των 
ανθρώπων του (Perriault, 2002).  

Πρϐκειται για διαδικτυακϋσ, ψηφιακϋσ, Ηλεκτρονικϋσ Κοινϐτητεσ Πρακτικόσ και 
Μϊθηςησ. Οι ειδικού ςημειώνουν ϐτι η εργαςύα ςτο πλαύςιο αυτών των κοινοτότων, 
προςφϋρει ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του παρεχϐμενου εκπαιδευτικοϑ ϋργου ςτη ςχολικό 
τϊξη (ΕΑΙΣΤ, χ.χ.).  Αν θεωρόςουμε αυτϐ ωσ δεδομϋνο τύθεται το ερώτημα αν μποροϑν να 
επιφϋρουν ανϊλογα αποτελϋςματα και ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα των ςχολικών 
οργανιςμών.  

Με βϊςη τα παραπϊνω, θελόςαμε να διερευνόςουμε τη ςυμβολό των Ηλεκτρονικών 
Κοινοτότων Πρακτικόσ και Μϊθηςησ (ΗΚΠΜ) ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα των ςχολικών 
μονϊδων ςτην Ελλϊδα, μϋςα απϐ τη μελϋτη μιασ ςχολικόσ μονϊδασ, που δημιοϑργηςε μια 
ΗΚΠΜ την οπούα και αξιοπούηςε ςτη διοικητικό τησ καθημερινϐτητα.  

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε αθνξνχζε, φπσο είπακε, ζηελ πεξίπησζε κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Γεληθφ Λχθεην) αζηηθήο πεξηνρήο επαξρηαθήο πφιεο, πνπ δεκηνχξγεζε κία ΖΚΠΜ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δμάιινπ, ζθνπφο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

είλαη ε αλάιπζε ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ 

νξγαληζκψλ, ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή δίλνληαο βαξχηεηα ζηηο εκπεηξίεο 

απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνηθεηηθή δηεξγαζία θαη ε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε (Cohen & 

Manion, 1997: 153).  

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δελ απνθάιπςε θαη άιιεο αλάινγεο κε απηή έξεπλεο ψζηε λα 

έρνπκε ζεκείν αλαθνξάο ή θαη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα. Σν γεγνλφο, φηη επξφθεηην 

γηα κηα έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα, ζε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεη λα 

θαηαιήμνπκε ζε γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ Ζιεθηξνληθψλ Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο 

θαη Μάζεζεο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Θεσξνχκε, 

φκσο, φηη κπνξεί λα θέξεη ζην θσο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο ζην 

ζρνιηθφ νξγαληζκφ, θαζψο θαη ζην πεξηερφκελν ηεο θαηλνηνκίαο απηήο θαζεαπηήο. 
Πρϋπει, επύςησ, να αναφϋρουμε ϐτι ςε επύπεδο ερευνητικόσ διαδικαςύασ ο αρχικϐσ 

ςχεδιαςμϐσ ανατρϊπηκε ςχεδϐν ςτο ςϑνολο του, αφοϑ η αλλαγό διευθυντό ςτη ςχολικό 
μονϊδα διαμϐρφωςε  μια νϋα κατϊςταςη  δυςχεραύνοντασ  την ϋρευνα. Αυτϐ ςυνϋβη γιατύ ο 
Διευθυντόσ, ο οπούοσ εύχε ςυμμετϊςχει ςτη δημιουργύα τησ ΗΚΠΜ ςυνταξιοδοτόθηκε και ο 
νϋοσ Διευθυντόσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ φϊνηκε αντύθετοσ ςτη λειτουργύα τησ ΗΚΠΜ, η 
οπούα και διακϐπηκε. Η πρϐςβαςό μασ ςτο ςχολεύο ωσ ενεργητικού παρατηρητϋσ 
αποκλεύςτηκε και οι εκπαιδευτικού ϊλλαξαν γνώμη και δε όθελαν πλϋον να λϊβουν μϋροσ ςε 
ομϊδεσ εςτύαςησ, εξαιτύασ τησ ςτϊςησ τησ νϋασ διούκηςησ. Ϊτςι προςπαθόςαμε, με την 
αξιοπούηςη πολλαπλών μεθοδολογικών εργαλεύων, να ςυγκεντρώςουμε ϐςο περιςςϐτερα 
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ςτοιχεύα, όταν δυνατϐν για τη διερεϑνηςη του θϋματοσ ενιςχϑοντασ παρϊλληλα την 
εγκυρϐτητα και την αξιοπιςτύα των αποτελεςμϊτων.   

Καταλόξαμε λοιπϐν ςτη υιοθϋτηςη μιασ μικτόσ προςϋγγιςησ : ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 
ϋρευνασ και ςε ϋνα ςυνδυαςμϐ διαφϐρων ερευνητικών εργαλεύων για να μπορϋςουμε να 
κατανοόςουμε ςε βϊθοσ τη δρϊςη του οργανιςμοϑ αλλϊ και να διαςταυρώςουμε τισ 
πληροφορύεσ που καταγρϊφονταν. Επιλϋχθηκαν ωσ ερευνητικϊ εργαλεύα οι ανοικτοϑ τϑπου 
ςυνεντεϑξεισ, τα ημιδομημϋνα ψηφιακϊ ερωτηματολϐγια (1 για εκπαιδευτικοϑσ & 1 για 
διευθυντϋσ) και η μη ςυμμετοχικό παρατόρηςη. 

την ϋρευνα ςυμμετεύχαν και οι 38 εκπαιδευτικού τησ ςχολικόσ μονϊδασ καθώσ και δϑο 
διευθυντϋσ (νυν & τϋωσ). Απϐ τουσ 38 εκπαιδευτικοϑσ 16 εύναι ϊνδρεσ και 22 γυναύκεσ ενώ 
και τα δϑο δ/ντικϊ ςτελϋχη εύναι ϊνδρεσ περύπου ύδιασ ηλικύασ και ύδιασ ειδικϐτητασ. Απϐ τισ 
γυναύκεσ του δεύγματοσ, ϋνα ποςοςτϐ  περύπου 22¿ εύναι εκπαιδευτικού των θετικών 
επιςτημών, ενώ το αντύςτοιχο των ανδρών αγγύζει το 68¿.  

Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο 

Ο 1ο ςτϐχοσ όταν να διερευνηθοϑν τισ απϐψεισ των Δ/ντων και των εκπαιδευτικών του 
ςυγκεκριμϋνου ςχολεύου ςχετικϊ με το αν το εκπαιδευτικϐ μασ ςϑςτημα επιτρϋπει, και ςε 
ποιο βαθμϐ, την ανϊπτυξη και την αξιοπούηςη των Ηλεκτρονικών Κοινοτότων Πρακτικόσ 
και Μϊθηςησ ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων. Ποιεσ διαδικαςύεσ 
πρϋπει να ακολουθηθοϑν για την ενςωμϊτωςη των ΗΚΠΜ ςτη λειτουργύα των ςχολικών 
μονϊδων; Ποιεσ λειτουργύεσ των ςχολικών μονϊδων υποβοηθοϑνται απϐ  τισ  ΗΚΠΜ; Και ςε 
ποιουσ τομεύσ μποροϑν οι ΗΚΠΜ να διευκολϑνουν το ϋργο τησ ςχολικόσ μονϊδασ;  

Ο 2οσ ςτϐχοσ αφοροϑςε ςτον αν οι ΗΚΠΜ ευνοοϑν την επαγγελματικό ανϊπτυξη των 
διευθυντικών ςτελεχών και του εκπαιδευτικοϑ. Ευνοεύται η επιμϐρφωςη του ανθρώπινου 
δυναμικοϑ δια μϋςου τησ πλατφϐρμασ τησ ΗΚΠΜ;  

Και ο 3οσ ςτϐχοσ όταν να ςυζητηθεύ αν οι ΗΚΠΜ ευνοοϑν τη ςυνεχό παραγωγό και 
διϊχυςη προσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τα ςχολεύα χρόςιμων ιδεών, εργαλεύων, καλών 
πρακτικών και ϊλλου υποςτηρικτικοϑ και επιμορφωτικοϑ υλικοϑ, αν ενιςχϑουν οι ΗΚΠΜ 
την ανϊπτυξη δομών επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ των εκπαιδευτικών και τϋλοσ αν 
υπϊρχει προοπτικό ανϊπτυξησ δικτϑων ςχολικών μονϊδων ύδιασ βαθμύδασ μϋςω των ΗΚΠΜ 
για περαιτϋρω αξιοπούηςη των δυνατοτότων που αυτϋσ προςφϋρουν. 

Σα ευρόματα τησ ϋρευνασ 

Μελετώντασ τα δεδομϋνα που προϋκυψαν απϐ την ανϊλυςη των απαντόςεων ςτα 
ερωτηματολϐγια και ςτισ ςυνεντεϑξεισ ςτην ϋρευνα, προκϑπτει πωσ η δημιουργύα και 
λειτουργύα τησ ΗΚΠΜ ςτη ςχολικό μονϊδα, για τη διεκπεραύωςη, τη διευκϐλυνςη και 
βελτύωςη τησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ, ερμηνεϑτηκε απϐ την πλειοψηφύα των 
εκπαιδευτικών (84,2¿) τησ ςχολικόσ μονϊδασ, ωσ καινοτομύα. Και μϊλιςτα καταγρϊφεται  
ςε κϊθε επύπεδο ωσ μύα bottom – up καινοτομύα, αφοϑ δεν επιβλόθηκε απϐ την κεντρικό 
υπηρεςύα.  

ημαντικϐ, ϐμωσ, για την ϋρευνα όταν να απαντηθεύ το ερώτημα «γιατύ υπόρξε ανϊγκη 
δημιουργύασ μιασ ΗΚΠΜ» -αφοϑ, ςυνόθωσ, η ειςαγωγό μιασ καινοτομύασ, εύναι αποτϋλεςμα 
του εντοπιςμοϑ ενϐσ προβλόματοσ, το οπούο πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ. Ο τϋωσ διευθυντόσ 
και οι εκπαιδευτικού απαντοϑν ςημειώνοντασ ωσ βαςικϐτερουσ λϐγουσ για τη δημιουργύα 
τησ ΗΚΠΜ τη(ν) 

 διευκϐλυνςη τησ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ των εκπαιδευτικών με τη διούκηςη 
του ςχολεύου αλλϊ και μεταξϑ τουσ. 

 αλληλεπύδραςη και ανατροφοδϐτηςη ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ 
 ενύςχυςη τησ βαςικόσ λειτουργύασ τησ διούκηςησ τησ «λόψησ απϐφαςησ», με την 

εμπλοκό των εκπαιδευτικών ςε αυτό. 
 ςυνειςφορϊ τησ ΗΚΠΜ ςτη ςυλλογικό γνώςη τησ ομϊδασ. 
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 βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του παραγϐμενου ϋργου μϋςω τησ ςυνεργαςύασ για την 
επύτευξη των ςτϐχων τησ ςχολικόσ μονϊδασ.  

Ϊνα απϐ τα βαςικϊ ερωτόματα που τϋθηκαν, αφοροϑςε ςτισ δυνατϐτητεσ που δύνει το 
εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ςτην Ελλϊδα για την ανϊπτυξη ανϊλογων καινοτϐμων 
πρωτοβουλιών.  Οι διευθυντϋσ που πόραν μϋροσ ςτην ϋρευνα υποςτόριξαν ϐτι το 
εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ςτην Ελλϊδα, παρϊ το ςυγκεντρωτικϐ του χαρακτόρα, παρϋχει μια 
ευελιξύα για ανϊληψη πρωτοβουλιών και την ανϊπτυξη καινοτομιών, ϐπωσ αυτό τησ ΗΚΠΜ 
τησ ςχολικό μονϊδα, αφοϑ παρϋχει μια ςχετικό αυτονομύα –ϋςτω και περιοριςμϋνη- ςτα 
διευθυντικϊ ςτελϋχη για να διαχειρύζονται τη διοικητικό τουσ πραγματικϐτητα. Ο ϋνασ απϐ 
τουσ διευθυντϋσ (Α/>60/ΠΕ04) αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ:  

«…Διαχειριςτικϐ, διεκπεραιωτικϐ ρϐλο ϋχουν οι Διευθυντϋσ… νομύζω ϐτι ϐλοι αυτϐ θα ςου 
πουν… ςτην ουςύα απλώσ εφαρμϐζεισ ϐςα ςου υπαγορεϑουν χωρύσ να υπϊρχει δυνατϐτητα 
ανϊληψησ πρωτοβουλύασ… Τπϊρχει μια ςχετικό ευελιξύα, αυτονομύα αλλϊ εύναι 
περιοριςμϋνη.» 
Αναζητόθηκε, επύςησ, η ϊποψη των εκπαιδευτικών ςχετικϊ με τουσ παρϊγοντεσ που 

επηρεϊζουν, ώςτε η λειτουργύα τησ ΗΚΠΜ να ϋχει θετικϊ αποτελϋςματα ςτην οργϊνωςη και 
λειτουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ. χετικϊ με αυτϐ, η πλειονϐτητα των εκπαιδευτικών 
δηλώνει ϐτι θα πρϋπει η ειςαγωγό τησ καινοτομύασ  
 να είναι ςυλλογικι απόφαςθ των διδαςκόντων  
 να υπάρχει δζςμευςθ για κοινι προςπάκεια όλων με τθν ανάλθψθ ρόλων  
 να υπάρχει ςαφισ προςδιοριςμόσ των διοικθτικϊν εργαςιϊν που κα διεκπεραιϊνονται 

ςτο πλαίςιο τθσ ΘΚΡΜ. 
τον Πύνακα 1 παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ τα αποτελϋςματα που προϋκυψαν. 

Πύνακασ 1. Απϐψεισ των εκπαιδευτικών ςχετικϊ με τα πιθανϊ θετικϊ αποτελϋςματα 
τησ ΗΚΠΜ ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα τησ ςχολικό μονϊδασ 

Η λειτουργύα τησ ΗΚΠΜ μπορεύ να ϋχει θετικϊ 
αποτελϋςματα ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα τησ 

ςχολικόσ μονϊδασ ϐταν ….. 

ΝΑΙ 
% 

ΟΦ
Ι% 

Δεν ϋχω 
ϊποψη 

% 
1 η ειςαγωγό τησ εύναι ςυλλογικό απϐφαςη των 

διδαςκϐντων  
81,
6 

13,
2 

5,3 

2 η λειτουργύα τησ αποτελεύ δϋςμευςη και κοινό 
προςπϊθεια ϐλων  

71,
1 

23,
7 

5,3 

3 προςδιορύζονται εξαρχόσ οι διοικητικϋσ εργαςύεσ που θα 
διεκπεραιώνονται  

71,
1 

23,
7 

5,3 

4 ϐλα τα μϋλη τησ κοινϐτητασ ενεργοποιοϑνται 
αναλαμβϊνοντασ ρϐλουσ  

76,
3 

18,
4 

5,3 

5 εξαςφαλύζει αςφϊλεια ςτουσ χρόςτεσ και ςτο 
περιεχϐμενο που αναρτϊται.  

71,
1 

23,
7 

5,3 

6 αξιοποιεύται για τη ςυλλογό πληροφοριών απϐ τη 
Διούκηςη ώςτε να διευκολϑνεται η λειτουργύα του 
ελϋγχου και η διαχεύριςη των ςυγκροϑςεων  

44,
7 

50,
0 

5,3 

7 λειτουργεύ ωσ βϊςη καταγραφόσ ςτοιχεύων και 
δεδομϋνων που βοηθοϑν ςτη διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ τησ ςχολικόσ μονϊδασ  

55,
3 

39,
5 

5,3 

8 αξιοποιεύται για ςυνεχό αξιολϐγηςη των εργαςιών για 
παρϋμβαςη & βελτύωςη  

55,
3 

39,
5 

5,3 

9 ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη και την εμπϋδωςη 
αιςθόματοσ ςυλλογικόσ ευθϑνησ  

52,
6 

42,
1 

5,3 
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10 αξιοποιεύται για τη διευκϐλυνςη του υλλϐγου 
Διδαςκϐντων να προγραμματύζει, να οργανώνει, να 
παρακολουθεύ την πορεύα και να αξιολογεύ το ϋργο του  

65,
8 

28,
9 

5,3 

11 ςυντελεύ ςτο να παρϋχονται ςτουσ εργαζομϋνουσ 
κατευθυντόριεσ αρχϋσ που να αντανακλοϑν τισ αξύεσ και 
την αποςτολό του οργανιςμοϑ  

47,
4 

47,
4 

5,3 

12 διευκολϑνει τη δημιουργύα κοινοϑ ορϊματοσ ςτο 
ςχολικϐ οργανιςμϐ  

42,
1 

52,
6 

5,3 

13 ςυνειςφϋρει ςτη δημιουργύα περιβϊλλοντοσ ςυλλογικόσ 
νοημοςϑνησ και ςυναδελφικόσ κοινϐτητασ  

39,
5 

55,
3 

5,3 

14 ςτοχεϑει ςτη δημιουργύα περιβϊλλοντοσ ςυνεργατικόσ 
κουλτοϑρασ που ςυντελεύ ςτην ανϊπτυξη και εξϋλιξη 
του ανθρώπινου δυναμικοϑ  

63,
2 

31,
6 

5,3 

15 οι εργαςύεσ που διεκπεραιώνονται ςτα πλαύςια τησ 
Κοινϐτητασ ςτοχεϑουν τη μεγιςτοπούηςη τησ μϊθηςησ 
και τησ ανϊπτυξησ, των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών  

65,
8 

28,
9 

5,3 

16 οι εκπαιδευτικού μαθαύνουν να ενςωματώςουν τισ ΣΠΕ 
ςτισ δραςτηριϐτητεσ τησ τϊξησ τουσ  

50,
0 

44,
7 

5,3 

17 εξαςφαλύζεται η ςυνεχόσ επιμϐρφωςη των 
εκπαιδευτικών ςτισ ψηφιακϋσ πλατφϐρμεσ  

57,
9 

36,
8 

5,3 

18 δύνει τη δυνατϐτητα επικοινωνύασ με τουσ μαθητϋσ και 
τουσ γονεύσ τουσ  

21,
1 

73,
7 

5,3 

19 διευκολϑνει την ςυνεργαςύα με φορεύσ  28,
9 

65,
8 

5,3 

20 εξαςφαλύζει διαςχολικϋσ και ϊλλεσ ςυνεργαςύεσ  39,
5 

55,
3 

5,3 

 
ήμωσ, μια εκπαιδευτικό καινοτομύα αυτόσ τησ μορφόσ –που επηρεϊζει την εργαςιακό και 

προςωπικό καθημερινϐτητα των ςυμμετεχϐντων ςε αυτό- εύναι φυςιολογικϐ να επιφϋρει 
αντιδρϊςεισ. Η ϋρευνα κατϋγραψε την αντύςταςη ςτην αλλαγό, επιβεβαιώνοντασ ϐςα 
καταγρϊφονται ςτη διεθνό βιβλιογραφύα, ϐτι δηλαδό οι εκπαιδευτικού απορρύπτουν 
ςυνόθωσ  καινοτομύεσ με επύκεντρο το ςχολεύο, εξαιτύασ τησ απώλειασ πολϑτιμου χρϐνου και 
αποφεϑγουν τισ καινοτϐμεσ δρϊςεισ που πραγματοποιοϑνται εκτϐσ ςχολικοϑ ωραρύου λϐγω 
του πρϐςθετου φϐρτου εργαςύασ και του ϊγχουσ που αυτϋσ ςυνεπϊγονται. Κυρύωσ ϐμωσ η 
αντύςταςη των εκπαιδευτικών ϋχει να κϊνει με την εν γϋνει αδυναμύα εκμϊθηςησ νϋων 
δεξιοτότων του «γεραςμϋνου» εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ (Gillborn 1989: 71), ϐπωσ 
ςυνϋβη και ςτη ςχολικό μονϊδα αναφορϊσ.  

Απϐ τισ απαντόςεισ του ερωτηματολογύου διαπιςτώνεται ϐτι υπόρξαν αντιδρϊςεισ ςτην 
αξιοπούηςη των δυνατοτότων τησ διαδικτυακόσ κοινϐτητασ απϐ τα μϋλη του υλλϐγου 
Διδαςκϐντων (απϊντηςε θετικϊ το 89,5¿ των ερωτηθϋντων). ε ερώτηςη ςχετικϊ με το 
ποιοι όταν αυτού που αντϋδραςαν ςτην αξιοπούηςη τησ ΗΚΠΜ για τη διεκπεραύωςη των 
διοικητικών εργαςιών του ςχολεύου, οι εκπαιδευτικού, κατϊ πλειοψηφύα (32 ςτουσ 38), 
κατονομϊζουν τουσ αρχαιϐτερουσ ςτη ςχολικό μονϊδα ό και τουσ ϋχοντεσ τα περιςςϐτερα 
ϋτη υπηρεςύασ. Αντύςτοιχα και απϐ τισ ςυνεντεϑξεισ, προκϑπτει το ύδιο. Οι εκπαιδευτικού 
(ΕΚΠ1 –ΕΚΠ2) αλλϊ και ο διευθυντόσ (Δ1) του ςχολεύου μιλοϑν για το φαινϐμενο τησ 
αντύςταςησ που προϋβαλαν οι αρχαιϐτεροι ςτο ςχολεύο εκπαιδευτικού. 

Ζητοϑμενο αποτελοϑςε, επύςησ, η καταγραφό των απϐψεων των εκπαιδευτικών για τισ 
δυνατϐτητεσ που προςφϋρουν οι ψηφιακϋσ πλατφϐρμεσ ςτην επαγγελματικό ανϊπτυξό 
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τουσ. Σα ςτοιχεύα που προκϑπτουν μετϊ την ανϊλυςη παρουςιϊζονται ςτο χόμα 1. με τη 
μορφό μϋςησ τιμόσ ςτην αξιολϐγηςη των επιμϋρουσ θεμϊτων.  

Απϐ τισ απαντόςεισ προϋκυψε ϐτι οι εκπαιδευτικού ςυμφωνοϑν ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ 
με το ϐτι οι Κοινϐτητεσ Πρακτικόσ εύναι ϋνασ χώροσ ϐπου οι εκπαιδευτικού που όδη ϋχουν 
προβεύ ςε πειραματικϋσ και ενδεχομϋνωσ καινοτϐμεσ δρϊςεισ ςτην εκπαύδευςη μποροϑν να 
μοιραςτοϑν την εμπειρύα και τη γνώςη τουσ με ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ (μ.τ.9 5,18), ϐπωσ 
και με το ϐτι θετικϐ ςτοιχεύο τησ αξιοπούηςησ των Κοινοτότων Πρακτικόσ εύναι ϐτι 
δημιουργεύται μια βϊςη καταγραφόσ τησ ςυλλογικόσ γνώςησ των εκπαιδευτικών, η οπούα 
αναπτϑςςεται και μπορεύ να αποτελϋςει τη βϊςη διαλϐγου ανϊμεςα ςε εκπαιδευτικοϑσ (μ.τ. 
5.08). Ενώ, ςε μεγϊλο βαθμϐ (μ.τ. 5.03) ςυμφωνοϑν με την ϊποψη ϐτι οι Κοινϐτητεσ 
Πρακτικόσ και Μϊθηςησ οδηγοϑν ςτην ανϊπτυξη καινοτϐμων δρϊςεων ςτισ ςχολικϋσ 
μονϊδεσ και ςημειώνουν, ςε μεγϊλο επύςησ βαθμϐ (μ.τ. 4.97), πωσ οι Ηλεκτρονικϋσ 
Κοινϐτητεσ Πρακτικόσ και Μϊθηςησ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ςτην επιμϐρφωςη των 
εκπαιδευτικών. 
 

 

χόμα 1. Ραβδϐγραμμα μϋςησ τιμόσ για την αξιολϐγηςη μιασ ΗΚΠΜ ςτην 
επαγγελματικό ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών (1=Διαφωνώ απϐλυτα, 6=υμφωνώ 
απϐλυτα) 

Να ςημειώςουμε, επύςησ εδώ, ϐτι ςϑμφωνα με τα λεγϐμενα του ΕΚΠ1(Γ/>50/ΠΕ02) ςτη 
ςυνϋντευξη η ΗΚΠΜ εξυπηρετεύ και ςτη ςϑνδεςη με ϊλλεσ δομϋσ και ϊλλα ςχολεύα: 
«…Μποροϑμε να ςυνδεθοϑμε με ϊλλεσ δομϋσ …… Εμεύσ και ςτο ευρωπαώκϐ πρϐγραμμα 
χρηςιμοποιοϑμε την κοινϐτητα…». Η «ςυμμετοχό», λοιπϐν, τησ ΗΚΠΜ ςτη διαχεύριςη του 
ευρωπαώκοϑ ςχεδύου Comenius που εκπονοϑςε το ςχολεύο, ςε ςυνεργαςύα με ϊλλα ςχολεύα 
του εξωτερικοϑ, ενιςχϑει την ϊποψη ϐτι η ανϊπτυξη δικτϑων ςχολικών μονϊδων μϋςω μιασ 
ΗΚΠΜ εύναι εφικτό.  

χετικϊ με το ποιεσ οι λειτουργύεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ υποςτόριξε και διευκϐλυνε η 
ΗΚΠΜ, οι εκπαιδευτικού και οι διευθυντϋσ αναφϋρονται τϐςο ςτη λειτουργύα τησ 
οργϊνωςησ, δηλαδό ςτον καθοριςμϐ των δραςτηριοτότων για την επύτευξη των ςτϐχων, 
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την ομαδοπούηςό και τμηματοπούηςό τουσ, ςτην ανϊθεςό τουσ ςε ςυγκεκριμϋνα ϊτομα ό 
και ομϊδεσ και ςτη διαμϐρφωςη βαθμύδων εξουςύασ και ευθϑνησ, ϐςο και ςτη λειτουργύα 
τησ διεϑθυνςησ ωσ ςτϊδιο εποπτεύασ και καθοδόγηςησ των υφιςταμϋνων για την επύτευξη 
των ςτϐχων. 

Σϋλοσ, να ςημειώςουμε ϐτι οι εκπαιδευτικού τησ ςχολικόσ μονϊδασ αναγνωρύζουν την 
επιτυχύα τησ καινοτομύασ που αποφαςύςτηκε, και ςυμφωνοϑν ςε αυτϐ, ςε αρκετϊ υψηλϐ 
ποςοςτϐ (Πύνακασ 2). 

Πύνακασ 2. Οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών ςε ςχϋςη με την επιτυχύα τησ 
καινοτομύασ 

 υχνϐτητα Ποςοςτϐ % 

Valid 

1,00 6 15,8 

2,00 5 13,2 

3,00 5 13,2 

4,00 13 34,2 

5,00 9 23,7 

ϑνολο 38 100,0 

1= Καθϐλου, 2= Λύγο, 3= Μϋτρια, 4= Πολϑ, 5= Πϊρα 
πολϑ  

πκπεξάζκαηα 

Επιςτρϋφοντασ ςτο βαςικϐ ερευνητικϐ ερώτημα τησ ϋρευνασ που παρουςιϊζεται, για το 
αν δηλαδό μια καινοτομύα αυτόσ τησ μορφόσ –ϐπωσ οι Ηλεκτρονικϋσ Κοινϐτητεσ Πρακτικόσ 
και Μϊθηςησ- ςυμβϊλει ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων ςτην 
Ελλϊδα, εξϊγεται το γενικϐ ςυμπϋραςμα ϐτι οι Σεχνολογύεσ Πληροφορύασ και Επικοινωνιών 
με τα καινοτϐμα εργαλεύα που παρϋχουν, αςκοϑν μεγϊλη επύδραςη ςτον τρϐπο και ςτη 
μϋθοδο διεκπεραύωςησ των διοικητικών εργαςιών του ςχολεύου.  

υγκεκριμϋνα, οι ΗΚΠΜ ωσ «εργαλεύο» τησ νϋασ γενιϊσ των ΣΠΕ μποροϑν να ςυμβϊλλουν 
ςτη διευκϐλυνςη τησ διαδικαςύασ διαχεύριςησ των διοικητικών πληροφοριών, 
αναβαθμύζοντασ ποιοτικϊ τισ ςυνθόκεσ πρϐςβαςησ, τουσ κανϐνεσ οργϊνωςησ, τισ μεθϐδουσ 
διακύνηςησ, καθώσ και το επύπεδο χρόςησ των διαθϋςιμων πληροφοριών. το πλαύςιο αυτϐ, 
οι ςχολικού οργανιςμού που καινοτομοϑν και ενςωματώνουν τα ςϑγχρονα τεχνολογικϊ μϋςα 
και εργαλεύα ςτην καθημερινό τουσ εργαςύα, αποκομύζουν τϐςο υπηρεςιακϊ (π.χ. 
εξοικονϐμηςη χρϐνου απϐ την επεξεργαςύα τησ ύδιασ πληροφορύασ), ϐςο διοικητικϊ (π.χ. 
γρόγοροσ εντοπιςμϐσ και ϋγκυρη ανϊκτηςη δεδομϋνων), και οικονομικϊ οφϋλη (π.χ. 
περιοριςμϐσ χαρτιοϑ εκτϑπωςησ, ϋξοδα υπηρεςιακόσ αλληλογραφύασ). Οι ΗΚΠΜ ςυμβϊλουν 
επύςησ, θετικϊ ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα του ςχολεύου, αφοϑ  προςφϋρουν 
δυνατϐτητεσ διεκπεραύωςησ των εργαςιών χωρύσ χρονικοϑσ ό και χωρικοϑσ περιοριςμοϑσ, 
ςυνειςφϋρουν ςτην ανϊπτυξη ςυνεργατικοϑ κλύματοσ ςτο ςχολεύο και ενιςχϑουν την 
επαγγελματικό ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Αυτϐ που θα μποροϑςε, επύςησ, να τονιςτεύ εύναι ϐτι μια τεχνολογικό καινοτομύα αυτοϑ 
του εύδουσ ϋχει πιθανϐτητεσ να αποφϋρει θετικϊ αποτελϋςματα για τον οργανιςμϐ και τουσ 
ανθρώπουσ του, ϐταν ϋχει απόχηςη ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα, ϐταν δηλαδό 
εξαςφαλύζεται η ςυναύνεςη ςτο περιβϊλλον που εφαρμϐζεται. Οι ΗΚΠΜ μποροϑν 
επικουρικϊ να επεκτεύνουν την επικοινωνύα και τη ςυνεργαςύα των ανθρώπων του 
οργανιςμοϑ και εκτϐσ ςχολικόσ μονϊδασ, αυξϊνοντασ τη δϋςμευςη ςτον κοινϐ ςκοπϐ, ςτουσ 
κοινοϑσ ςτϐχουσ,  δημιουργώντασ το αύςθημα του «ανόκειν», διευκολϑνοντασ τη 
διεκπεραύωςη των εργαςιών χωρύσ χρονικϐ ό χωρικϐ περιοριςμϐ, υποβοηθώντασ ϋτςι 
λειτουργύεσ του οργανιςμοϑ ϐπωσ η λόψη απϐφαςησ, ο ςυντονιςμϐσ δρϊςησ – ο 
προγραμματιςμϐσ του ϋργου – ο  ϋλεγχοσ και η αξιολϐγηςη. 
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υμπεραύνεται ϐτι η ςυνεργαςύα των εκπαιδευτικών μεταξϑ τουσ αλλϊ και με ϊλλουσ 
ςυναδϋλφουσ τουσ  -ςτο πλαύςιο τησ ΗΚΠΜ-  για την ανϊπτυξη δραςτηριοτότων, αλλϊ και η 
επικοινωνύα για θϋματα τησ επιςτόμησ τουσ, ευνοεύ τη ςυνεχό παραγωγό και διϊχυςη προσ 
τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τα ςχολεύα χρόςιμων ιδεών, εργαλεύων, καλών πρακτικών και 
ϊλλου υποςτηρικτικοϑ και επιμορφωτικοϑ υλικοϑ. ΟΙ ΗΚΠΜ που αναπτϑςςονται ςε 
πλατφϐρμεσ κοινωνικόσ δικτϑωςησ ενιςχϑουν την ανϊπτυξη δομών επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ των εκπ/κων, αφοϑ απϐ μϐνα τουσ τα Κοινωνικϊ Δύκτυα ϋχουν ςτϐχο τη 
διευκϐλυνςη τησ επικοινωνύασ και την αλληλεπύδραςη.  

υνοψύζοντασ θα λϋγαμε ϐτι οι κοινωνικϋσ τεχνολογικϋσ καινοτομύεσ, ϐπωσ αυτό που 
περιγρϊψαμε ςτην παροϑςα ειςόγηςη, μποροϑν ςυμβϊλουν ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα 
των ςχολικών μονϊδων, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι θα ϋχει προηγηθεύ ϋνα αναλυτικϐ ςχϋδιο 
δρϊςησ για την ειςαγωγό τουσ ςτο ςχολικϐ οργανιςμϐ, ςτο πλαύςιο ενϐσ μοντϋλου που θα 
εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ του ςχεδύου. Και αυτϐ επειδό τα κοινωνικϊ εργαλεύα δεν αποτελοϑν 
απλϊ μια νϋα τεχνολογύα, αλλϊ κϊτι που αλλϊζει τον τρϐπο εργαςύασ. Για να υπϊρχει 
αποτϋλεςμα δεν χρειϊζεται μϐνο το εργαλεύο, η ΗΚΠΜ, αλλϊ και μια ςτρατηγικό για την 
ειςαγωγό  και την εγκαθύδρυςη αυτόσ τησ καινοτομύασ, η οπούα οφεύλει να εύναι ειδικϊ 
προςαρμοςμϋνη ςτουσ ςτϐχουσ, τισ προκλόςεισ και την κουλτοϑρα του οργανιςμοϑ.  
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Πεξίιεςε 

Οι εκπαιδευτικϋσ αλλαγϋσ χαρακτηρύζονται ςυνόθωσ απϐ πολυπλοκϐτητα ωσ προσ τη δομό τουσ η 
οπούα διαταρϊζει το ςϑςτημα (Μπαρκατςϊσ, 1998). Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λϐγω του 
ζπγθεληξσηηκοϑ και ανελαςτικοϑ του χαρακτόρα δεν αφόνει πολλϊ περιθώρια ςε διευθυντϋσ και 
εκπαιδευτικοϑσ για ειςαγωγό καινοτομιών ςτο ςχολεύο. Πψο γίλεηαη λοιπϐν ζηα πιαίζηα ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο λα εηζάγνληαη θαηλνηνκίεο, ησλ νπνίσλ ε πινπνίεζε να απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κειψλ 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο; Πνηνο είλαη ν ξφινο και ποια η ςτϊςη δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηελ φιε 

δηαδηθαζία; Πνηνη παξάγνληεο θαη πνηνη ιφγνη ζπκβάιινπλ ζηελ απνηπρεκέλε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ 

θαηλνηνκηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ; Γηαηί αληηζηέθνληαη ηα κέιε κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηελ αιιαγή και ιδιαύτερα ϐςοι ϋχουν κϊνει ςπουδϋσ πϋρα του βαςικοϑ τουσ πτυχύου; Απηά 

θαη άιια εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «αληίζηαζε ζηελ αιιαγή» ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ 

ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Λέμεηο θιεηδηά: αληίζηαζε, θαηλνηνκία-αιιαγή, Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθφο 

Δηζαγσγή 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπγθεληξσηηθφ κε απνηέιεζκα φιεο νη 

απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη θεληξηθά θαη λα επηβάιινληαη γηα εθαξκνγή ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ απνθάζεσλ απηψλ 

(Μαπξνγηψξγνο, 2008). Χο εθ ηνχηνπ δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζηνπο δηεπζπληέο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα απηελέξγεηα θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

φκσο, ιφγσ ησλ ζπλερψλ ηερλνινγηθψλ, πνιηηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ εμειίμεσλ, πνπ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. Έηζη πξνβαίλεη ζε αιιαγέο θαη εηζάγεη θαηλνηνκίεο 

κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο (Hoy & Miskel, 2001). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη ε ζηήξημή ηνπο απφ ην 

δηεπζπληή θαη ε θαηαλφεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζ‘ απηέο.  

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο αιιαγήο ζε 

επίπεδν νξγαληζκνχ, είλαη ε επηηπρία ηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν. Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή 

απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Παξ‘ φια απηά νη άλζξσπνη 

αληηζηέθνληαη ζ‘ απηή ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο φινη αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γελ 

πεξλνχλ φια ηα άηνκα απφ φια ηα ζηάδηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πνξείαο, απφ ηελ 

εηζαγσγή κέρξη ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο, νχηε εθθξάδνληαη κε ηελ ίδηα έληαζε ζε θάζε 

ζηάδην πνπ πεξλνχλ (ηπιηαλίδεο, Θενδσξίδεο, Κπζξαηψηεο & αββίδεο, 2011). Ο 

ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπ θαζελφο εμαξηάηαη απφ ην θνξέα εηζαγσγήο ηεο αιιαγήο, ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ έρεη, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο αιιαγήο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ ππεξεηεί θαη πξνπάλησλ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπ γηα αιιαγή. Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ, γηα λα δερηεί ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ ηεο. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα αηζζάλεηαη φηη 
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ζρεδηάζηεθε γη‘ απηφλ ρσξίο απηφλ. Γελ ζα ληψζεη απιφο δηεθπεξαησηήο, αιιά 

ζπλδηακνξθσηήο ηεο (Duke, 2004).  

Σα θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πινπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, είλαη ζεζκνζεηεκέλεο πξναηξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη εληάζζνληαη ζηηο ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

Σα Πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία, αλήθνπλ 

ζηηο ρνιηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη, βάζεη ηεο εγθπθιίνπ Γ7/106137/30-9-03, νξίδνληαη σο 

θάζε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αηζζεηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ κέζα 

απφ ζεκαηηθέο δξάζεηο.  

Με γλψκνλα ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα, έγηλε 

πξνζπάζεηα, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, λα εμεηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία, πνπ απνκαθξχλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ.  

θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηδηαίηεξα Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδεηρηνχλ νη παξάγνληεο θαη νη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηπρεκέλε εθαξκνγή 

ηνπο. 

Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν κέξε: 

ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. ην ζεσξεηηθφ κέξνο αξρηθά ζα απνζαθεληζηεί ν φξνο 

«αληίζηαζε ζηελ αιιαγή» θαη ζα αλαδεηρηνχλ νη παξάγνληεο θαη νη αηηίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηπρία εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνβιεζεί ν 

ξφινο ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ηελ εηζαγσγή 

θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Σέινο ζα παξνπζηαζηεί ε ζεκαζία εθαξκνγήο ησλ 

Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία. ην εξεπλεηηθφ κέξνο πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή. ην ηέινο ζα αλαθεξζνχλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

πάλσ ζην ίδην ζέκα.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη φξνη 

«θαηλνηνκία» θαη «αιιαγή» ζεσξνχληαη ηαπηφζεκνη θαη αλαθέξνληαη ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, 

πξνεξρφκελα είηε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο είηε απφ πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ή ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ή ηνπ ζρνιείνπ 

γεληθφηεξα. 

Θεσξεηηθό πιαίζην 

ιεο νη αιιαγέο, εζεινληηθέο ή επηβεβιεκέλεο, πξνεξρφκελεο είηε απφ εζσηεξηθέο 

πηέζεηο είηε απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ (πνιηηηθφ, λνκηθφ, θνηλσληθφ), είλαη 

ζπλπθαζκέλεο κε απψιεηεο, αλεζπρίεο θαη δεκηνπξγία αληηδξάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ 

Strebel (1996), ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ιφγν απνηπρίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ αιιαγήο. Ση ελλννχκε φκσο φηαλ ιέκε «αληίζηαζε ζηελ αιιαγή»; Ζ 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή πξνζδηνξίδεη ηελ απνδνθηκαζία γηα ηελ αιιαγή θαη ηελ 

αληίζεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηεο, κέζα απφ έλα επξχ 

θάζκα ζπκπεξηθνξψλ ή πξάμεσλ κηαο νκάδαο ή ελφο αηφκνπ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο θαη ε 
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παξεκπφδηζε ή ε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ηεο αιιαγήο, κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο φπσο: ππνλφκεπζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, παξαπιεξνθφξεζε, 

θαθή ελεκέξσζε, αληίξξεζε ή θαη άξλεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαζεθφλησλ, απεξγία σο έλδεημε δηακαξηπξίαο θαη δπζαξέζθεηαο.  

Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή δελ είλαη πάληνηε αξλεηηθή αιιά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

θαη σο παζεηηθή ή θαη ζεηηθή. Παξαηεξνχκε αλζξψπνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αιιαγέο, 

άιινπο πνπ αληηζηέθνληαη παζεηηθά θαη άιινπο πνπ αξλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία. Γεληθά φκσο ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαζίζηαηαη απαξαίηεηε, 

θαζψο παξέρεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζην ζέκα κέζα απφ θξηηηθή δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ, εληνπηζκφ ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πξνο 

φθεινο ηεο αιιαγήο (Μηρφπνπινο, 1998).  

Ζ πεγή ηεο αληίζηαζεο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθή ή λα πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην 

άηνκν ή λα είλαη ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επηβξαδχλνπλ ή 

δπζρεξαίλνπλ ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Morrish, 1972; Fullan, 

2007) είλαη: ν θφβνο, ην άγρνο θαη ε πξνζσπηθή αλαζθάιεηα πξνο ην άγλσζην, ε 

δηαηαξαρή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ ελδηαθεξφλησλ, ε απεηιή ησλ ππαξρφλησλ 

ζπκθεξφλησλ, ν ζπληεξεηηζκφο θαη ν αηνκηθηζκφο (Hargreaves, 2003) πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη, ε απαίηεζε γηα απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαζψο θαη νη πηέζεηο πνπ 

πθίζηαληαη (θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο) θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο. ινη απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηζκφ αθφκα θαη ζε 

ηάζε γηα απφξξηςε ησλ θαηλνηνκηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ηνπο 

παξαπάλσ εξεπλεηέο, παξαηεξείηε πσο ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή είλαη έλα ζχλζεην θαη 

πνιπδηάζηαην θαηλφκελν θαη πσο νη αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ είλαη πνιιέο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθείκελν ηεο θάζε πεξίπησζεο (π.ρ. ζρνιηθήο κνλάδαο). Πνιινί 

εξεπλεηέο φπσο νη (Everard & Morris, 1996; Εαβιαλφο, 2003; Καλειιφπνπινο, 1990; 

Nadler, 1983, φπ. αλαθ. ζην Μηρφπνπινο, 1998; West-Burnham, 1990), ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη αηηίεο πνπ νη άλζξσπνη αληηδξνχλ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ είλαη: ε ζπλήζεηα, ε 

έιιεηςε αζθάιεηαο, νη νηθνλνκηθνί θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο, ν θφβνο γηα ην 

άγλσζην, ε δεκηνπξγία ακθηβνιηψλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ απνηειέζκαηνο, ε ειιηπήο 

πιεξνθφξεζε θαη επηκφξθσζε, ε απψιεηα ηεο εμνπζίαο, ε αληίζεζε πξνο ηελ αιιαγή, ε 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη κε ην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ε ιαλζαζκέλε ρξνληθή ζηηγκή εθαξκνγήο ηεο, ν ζπληεξεηηζκφο, 

ην κέγεζνο ηεο χιεο θαη ε έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ, ε έιιεηςε πφξσλ, ν φγθνο ησλ 

απαηηήζεσλ, ε αθαηάιιειε δηαρείξηζε. Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ σο 

θπζηθά επαθφινπζα κηαο αιιαγήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή ηεο έθβαζε. Ζ 

εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή κπνξεί λα γίλεη «κέζα απφ ηελ 

πξνζσπηθή παξαηήξεζε αιιά θαη ηηο άηππεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κέζα ζηελ νξγάλσζε» (Μηρφπνπινο, 1998).  

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε κηαο αιιαγήο ή ηεο εθαξκνγήο κηαο θαηλνηνκίαο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θέξεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο απνηειεί ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Με βάζε ηε ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ, νη 

δηεπζπληέο κε πςειέο πξνζδνθίεο είλαη πνιχ δξαζηήξηνη θαη επεξεάδνπλ ζεηηθά ην 

ζρνιηθφ θιίκα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Hoy & Miskel, 2001). Οη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο 

επηηπγράλνληαη επθνιφηεξα φηαλ δηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ νξάκαηνο κε ζηφρν ηελ επηηπρία απηψλ ησλ αιιαγψλ.  

χκθσλα κε ηνλ Hargreaves (2003), «κηα πξνσζεκέλε νηθνλνκία ηεο γλψζεο ρξεηάδεηαη 

έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δεκηνπξγεκέλν απφ ηελ πνιηηεία, πνπ δε ζα απειεπζεξψζεη 

απιά, αιιά ζα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκία». Ζ επίηεπμε απηνχ πξνυπνζέηεη 

ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπνπ, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη, αθφκα θαη ζηα 
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πιαίζηα ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη δξάζεηο, λα 

πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα θαη λα εθαξκφζεη κεζφδνπο πξσηνπνξηαθέο θαη θαηλνηφκεο 

(Καβνχξε, 1999). Δίλαη ην άηνκν πνπ ζα δψζεη κνξθή ζηελ θαηλνηνκία βξίζθνληαο ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν γηα λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ, λα κάζνπλ, λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ. Ζ εκπινθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη άκεζε, ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη επηζηεκνληθά ζε επαγγεικαηηθφ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε 

κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθή θαη λα αθνξά ηε δέζκεπζε ή ηελ αθνζίσζε είηε αξλεηηθή θαη 

λα αλαθέξεηαη ζε απφξξηςε ή ζε απνγνήηεπζε, δεκηνπξγψληαο αλάινγν αληίθηππν ζηελ 

πνξεία ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ επηζηεκνληθή αθνξά ην λέν θφζκν γλψζεσλ θαη κεζφδσλ, πνπ 

θαιείηαη λα γλσξίζεη, εγθαηαιείπνληαο ή δηαθνξνπνηψληαο ηνλ ήδε ππάξρνληα. Ο ξφινο 

ηνπ ινηπφλ, δελ κπνξεί λα είλαη παζεηηθφο ή θαζαξά εθηειεζηηθφο, αιιά ελεξγεηηθφο, 

αθνχ είλαη ην άηνκν πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ λέα ηδέα θαη ζα ζπληειέζεη άκεζα γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο.  

Σα πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ εθαξκφδνληαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζπεξάζεη ηελ αλειαζηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη λα εθαξκφζεη θαηλνηνκίεο πνπ παξαθάκπηνπλ ηε γξακκηθή δηδαζθαιία 

θαη ηελ αλειαζηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ (Μαπξνγηψξγνο, 2008). Ζ εθαξκνγή απηψλ 

ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, φπσο είλαη ηα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζην καζεηή γηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηεο λννηξνπίαο ηνπο θαη ιεηηνπξγεί σο κέζν βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη 

θαη‘ επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Σα Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην Νφκν 2817/2000, έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο 

ησλ καζεηψλ, ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ θαη ηε ζχλδεζε ηεο 

Παηδείαο κε ηηο Σέρλεο κέζα απφ ζεκαηηθέο δξάζεηο. Ζ εηζαγσγή ησλ Πνιηηηζηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

«γηα απηελέξγεηα, ζπλεξγαζία, αιιειεπίδξαζε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε κε αθνξκή ηελ 

ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ» (εγθχθιηνο Γ7/127365/17-11-2003). Σνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία 

λα αμηνπνηήζεη θαη λα αλαδείμεη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ επηθέξνπλ νη καζεηέο αιιά 

θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ, ακβιχλνληαο ηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο (Γθίξηδε, Καξαγηάλλεο, Κχξδε, Παξδάιε, εθάθε 2012). Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα ζρνιεία ηεο Γ΄ Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αζήλαο, φπνπ θαη έιαβε ρψξα ε έξεπλα, ε απνδνρή ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

απφ φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ήηαλ ζεηηθή. Μέζα ζε κηα δεθαεηία (2003 – 2013), ε 

εθαξκνγή ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ δεθαπεληαπιαζηάζηεθε (ην 2003 – πξψηε 

ρξνληά εθαξκνγήο ηνπο  - πινπνηήζεθαλ 35 Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, ελψ ην 2013 

πινπνηήζεθαλ 521). Σελ απμεηηθή πνξεία ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ αθνινχζεζε 

θαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ ηα πινπνίεζαλ. 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ βάζεη ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Πνηνη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ; 

 Γηα πνηνπο ιφγνο νη εθπαηδεπηηθνί αληηζηέθνληαη ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ;  

Μεζνδνινγία 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζην ζπλδπαζκφ πνζνηηθήο έξεπλαο, πνηνηηθήο 

έξεπλαο θαη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Χο εξεπλεηηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

ζπλέληεπμε θαη ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηέιεζε ην θχξην εξγαιείν 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              633 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζηεξίρηεθε ζηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ εξκελεία ησλ απαληεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. ην εξσηεκαηνιφγην 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Μνηξάζηεθαλ 440 εξσηεκαηνιφγηα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ θιάδσλ ζε 44 ζρνιεία ηεο Γ΄ Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αζήλαο θαη επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 309, δειαδή ην 70,2%. Ζ 

πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έγηλε κε επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Ζ ζπλέληεπμε επηιέρζεθε σο ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

θαη είρε ζθνπφ λα εληνπίζεη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Σν είδνο ηεο 

ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε εκηδνκεκέλε θαη δηεμήρζε απφ ηελ εξεπλήηξηα 

ζην γξαθείν 4 δηεπζπληψλ, ηξεηο γπλαηθψλ θαη ελφο άληξα. Οη δχν απφ ηηο δηεπζχληξηεο 

θαηείραλ ζην παξειζφλ ζέζε Τπεπζχλνπ Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ, ε ηξίηε δηεπζχληξηα είρε 

πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη ν δηεπζπληήο 

θαηείρε ζην παξειζφλ ζέζε αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ ηεο νηθείαο εθπαίδεπζεο.  

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

ηεξηδφκελνη ζηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ πξνήιζαλ απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ δηεπζπληψλ, εμήρζεζαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα σο πξνο ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Παξάγνληεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηπρεκέλε 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ  

Ο κέζνο φξνο ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ θαη ηδηαίηεξα φζσλ είραλ 

επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα θαηλνηνκηψλ, ππνζηεξίδεη φηη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ είλαη ε έιιεηςε 

ρξφλνπ ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

(ΑΠ). Σελ ίδηα άπνςε εμέθξαζαλ θαη εθπαηδεπηηθνί ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ 

Παπαδεκεηξίνπ (2013), νη νπνίνη πξνζζέηνπλ θαη ηελ έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

ζηνπο θχξηνπο παξάγνληεο απνηπρίαο εθαξκνγήο ησλ θαηλνηνκηψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο δηεπζπληήο:  
«Γηα λα έρνπλ ππφζηαζε νη θαηλνηνκίεο ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Άξα, 

αλαθεξφκαζηε ζην πνιηηηθφ θνκκάηη, ζηελ πνιηηηθή βνχιεζε. Γε γίλεηαη κε απηφ ηνλ βνκβαξδηζκφ 

γλψζεσλ θαη ην θπλήγη ηεο χιεο, λα δεηάκε πνιιά πξάγκαηα απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζήκεξα 

είλαη νη ζθιεξφηεξνη εξγάηεο απηνχ ηνπ ηφπνπ. Καη ν δάζθαινο πηέδεηαη θαη νη καζεηέο, επίζεο».  

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (ππξνπνχινπ θ.ά., 2008), ε 

έιιεηςε ππνδνκψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ 

ρξφλνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιφγσ ηεο 

αλειαζηηθφηεηαο ηνπ ΑΠ, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη θαη ζε έξεπλα ηνπ Γηαλλαθάθε (2000), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

δηεξεπλψληαο ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, αλαθέξνληαη σο πξσηαξρηθνί, ε έιιεηςε 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ε αλειαζηηθφηεηα ηνπ σξνινγίνπ ΑΠ.  

Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ είραλ εθαξκφζεη απφ 4-9 θαηλνηνκίεο θαηά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφ αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ηελ έιιεηςε έηνηκνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ 

γηα θάζε ζέκα. ρεηηθά κε ηελ έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ, ηελ πίεζε απφ ην σξνιφγην 
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πξφγξακκα θαη ηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, ε 2ε απφ ηηο δχν δηεπζχληξηεο πνπ 

είρε ζέζε Τπεπζχλνπ Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ πξνηείλεη: 
«Να ηνπο βνεζήζνπκε λα αιιάμνπλ ηελ άπνςε φηη δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη ίδηνη δε δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν. Σέινο, λα 

μεπεξάζνπλ ηελ εκκνλή ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζηεγαλά ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη θπξίσο κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ Τπεπζχλσλ είηε 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ή θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο θαη θπξίσο κε ηελ πξνζθνξά έηνηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ». 

Αθφκα, φζνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ θαηείραλ κφληκε ζέζε εξγαζίαο θαη φζνη 

είραλ ιάβεη επηπιένλ κφξθσζε απφ ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν αλαθέξνληαη ζε αθφκα έλαλ 

παξάγνληα, απηφλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζηήξημεο 

απφ ην δηεπζπληή. Άιινη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο απνηπρεκέλεο εθαξκνγήο 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίνη ζίγνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξφζζεηε 

κφξθσζε είλαη ε απνπζία ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πίεζε απφ 

ην δηεπζπληή γηα αλάιεςε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη ε απνπζία ζπλεξγαζίαο κε 

γνλείο, ηνπηθνχο θαη άιινπο εμσηεξηθνχο θνξείο. 

Γεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Λφγνη αληίζηαζεο ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

Ο κέζνο φξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδεη φηη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αληηζηέθνληαη ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ είλαη ην 

«θπλήγη ηεο χιεο» θαη ε έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ. Απηφ ην ζέκα ζίγεηαη θαη απφ φινπο ηνπο 

δηεπζπληέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε εμεχξεζε ρξφλνπ, ιφγνπ ηνπ κεγάινπ θφξηνπ 

εξγαζίαο, ηεο κεγάιεο χιεο θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάιεςε πινπνίεζεο ελφο θαηλνηφκνπ 

πξνγξάκκαηνο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο δηεπζπληήο: 
«Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ην άγρνο, πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αλ ζα 

πξνιάβνπλ ηα καζήκαηά ηνπο έηζη ψζηε λα αζρνιεζνχλ θαη κε θάηη άιιν. Σν «θπλήγη ηεο χιεο» είλαη 

θνβεξφ. Δίλαη ηξνκεξά κεγάιε ε χιε θαη πξέπεη λα πεξηνξηζηεί. Έρεη θαηέβεη ε γλψζε απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ κε έλα ξπζκφ θαη έλα βαζκφ εμνπζελσηηθφ θαη απηφ δηαιχεη ηα παηδηά».  

Οη δχν δηεπζχληξηεο φκσο πνπ θαηείραλ ζην παξειζφλ ηε ζέζε Τπεπζχλνπ 

Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ δελ κέλνπλ ζηελ αλαθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά πξνηείλνπλ θαη 

ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 2ε απφ ηηο παξαπάλσ 

δηεπζχληξηεο:   
«Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ πξνβάινπλ φινη είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ. Γπλεηηθά, κπνξεί λα είλαη, αιιά 

πξαγκαηηθά δελ είλαη νχηε ν ρξφλνο. Αλ δσ ην ζέκα, φρη ζα δαζθάια πνπ έθαλα πξνγξάκκαηα, αιιά 

σο δηεπζχληξηα, ζεσξψ φηη αλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο πξνγξακκαηίζνπκε πξάγκαηα, πνπ είλαη θνηλά 

γηα λα κπνξνχλ θαη νη εηδηθφηεηεο λα είλαη κέζα ζ‘ απηά, φπσο θέηνο πνπ δνπιεχνπκε φινη ηα 

δηθαηψκαηα, δελ κπαίλεη ζέκα ρξφλνπ». 

Δπηπιένλ φζνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εξγάδνληαη απφ 11 έσο 20 ρξφληα 

ππνζηεξίδνπλ φηη αθφκα έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη αληίζηαζε ζηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, είλαη ε αλεπαξθήο επηκφξθσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα θαηλνηνκηψλ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ (ππξνπνχινπ θ.ά., 2008), ε έιιεηςε ζρεηηθήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο δεκηνπξγνχλ παξαλνήζεηο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ε ίδηα δηεπζχληξηα:  
«Έλαο ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

θεληξηθφ επίπεδν γηα απηέο ηηο θαηλνηνκίεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη γηα ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο 

ηνπο. ηεξίδνληαη κφλν ζηελ επηκφξθσζε πνπ παξέρνπλ νη Τπεχζπλνη Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ, ε 

νπνία φκσο πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο». 

Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνληαη αξλεηηθά γηα ηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ιφγσ ηνπ άγρνπο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 

έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ. 
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Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηε νχια (2010), 

θαηά ηελ νπνία, ε αθαηάιιειε ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή θάπνηαο θαηλνηνκίαο, απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ 

απνηξέπεη απφ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθήο ηνπο θξίζεο (Fullan, 2007).  

Αμίδεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ έρνπλ θάλεη ζπνπδέο 

πέξα απφ ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν, νη νπνίνη ζέηνπλ αξθεηνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

αληηζηέθνληαη ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθαλ ζηελ έιιεηςε 

αλαγλψξηζεο θαη επηβξάβεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ην 

απνηέιεζκα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ζην θφβν θαη ηελ αχμεζε 

ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί ε αλάιεςε επζχλεο ελφο θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ε 

παξαπάλσ θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη νη κε κφληκνη, αλαθέξνληαη θαη ζηελ 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

θαη ππνζηήξημήο ηνπο απφ ην δηεπζπληή, θαζψο θαη ζηελ απνκφλσζε πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο δηεπζπληήο: 
«πλεζίδεηαη ζην ρψξν καο νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη θάπσο θιεηζηνί. Θέινπλ απηφ πνπ θάλνπλ 

κέζα ζηελ ηάμε, λα κέλεη θαη κέζα ζηελ ηάμε θαη θνβνχληαη λα αλνηρηνχλ πξνο ηα έμσ. Γχζθνια 

αθήλνληαη ζε ζπλεξγαζίεο, αθφκε θαη ζηα παξάιιεια ηκήκαηα. Αθφκε θαη φηαλ ρξεηάδεηαη γηα 

θάπνην ιφγν λα ζπκπνξεπηνχλ θάπνηα ηκήκαηα εθεί παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ. Γεληθά, ζέινπλ λα δνπιεχνπλ κφλνη ηνπο. Έηζη έρνπλ κάζεη. Οπφηε ε ζπλεξγαζία ζε 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν είλαη δχζθνιν πξάγκα».  

Δπηπιένλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί, φπσο θαη φζνη είραλ επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα 

θαηλνηνκηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε άξλεζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε παιηψλ, γλψξηκσλ θαη 

επηηπρεκέλσλ κεζφδσλ κε λέεο θαη αβέβαηεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη 

θαηάιιειεο παξψζεζεο, απνηεινχλ αθφκα δχν ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε δηεπζχληξηα πνπ είρε εκπεηξία ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα: 
«πρλά, εκείο νη δάζθαινη πξνβάιινπκε αληίζηαζε ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή. Κνηηάδνπκε πνιχ 

δηζηαθηηθά θάζε ηη πνπ ζα καο βγάιεη απφ ηε ξνπηίλα, απφ ηε ζπλήζεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο 

αλαξσηηέηαη πνην ζα είλαη ην θέξδνο ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο …. θέθηνληαη: ―έρσ 

νηθνλνκηθφ θίλεηξν;‖, ―ζα ην θάλσ ζην εξγαζηαθφ κνπ σξάξην;‖, ―ζην δηδαθηηθφ κνπ σξάξην;‖. 

Μπαίλνπλ φινη απηνί νη παξάγνληεο ζηε κέζε θαη γη‘  απηφ ην ιφγν ζπρλά νη ζπλάδειθνη είλαη 

δηζηαθηηθνί… Αλ δελ λνηψζεη ν δάζθαινο φηη έρεη έλα θίλεηξν, κηα παξψζεζε δελ κπνξεί λα 

μεξηδψζεη εχθνια ηέηνηεο λννηξνπίεο».  

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Γεκεηξηάδε θαη Μπνχγηα (2005), απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα λα εληαρζνχλ νη θαηλνηφκεο κνξθέο κάζεζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε απφδνζε θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, αιιά θαη 

ε παξνπζίαζε θαιψλ πξαθηηθψλ, έηζη ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηα απνηειέζκαηα, πνπ ζα 

πξνθχςνπλ γηα ηνπο καζεηέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Αθφκα νη επηκνξθσκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζε ζέκαηα θαηλνηνκηψλ, θαζψο θαη φζνη έρνπλ 

εθαξκφζεη κεγάιν αξηζκφ θαηλνηνκηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο 

αληίζηαζεο είλαη ν θφβνο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα θαζεηί θαηλνχξγην θαη δηαθνξεηηθφ. 

Απηφο ν ιφγνο αληίζηαζεο είλαη ζπλάξηεζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε (κείσζε 

κηζζψλ, θαηάξγεζε νξγαληθψλ ζέζεσλ, θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ, ζπγρσλεχζεσλ 

ζρνιείσλ, αμηνιφγεζε). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 1ε δηεπζχληξηα πνπ είρε ζέζε 

Τπεχζπλνπ Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ:  
«ήκεξα ν εθπαηδεπηηθφο κε φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ είλαη θνβηζκέλνο, πηεζκέλνο θαη ηελ 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ηε βιέπεη θαρχπνπηα. Γελ μέξεη πνχ ζέινπλ λα ηνλ πάλε κε φια απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ. Δίλαη κηα δχζθνιε επνρή».   

Δπίζεο νη ίδηεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη πάγηεο πεπνηζήζεηο, απφςεηο 

θαη λννηξνπίεο ελαληίνλ θάζε αιιαγήο απνηεινχλ αθφκα έλα ζεκαληηθφ ιφγν αληίζηαζεο 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              636 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ εθαξκφζεη κεγάιν αξηζκφ 

θαηλνηνκηψλ ζσξνχλ πσο ζεκαληηθφ ιφγν αληίζηαζεο ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ έρεη 

θαη ν ζπληεξεηηζκφο πνπ δηαθαηέρεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

πκπέξαζκα 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ έρνπλ θάλεη επηπιένλ ζπνπδέο απφ 

ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν, βξίζθνπλ πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο αληηζηέθνληαη ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ αξρηθά 

θαίλεηαη παξάδνμν, θαζψο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε 

ζπλδπάδνπλ ην πςειφ επίπεδν ζπνπδψλ θαη ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ επθνιφηεξε απνδνρή θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αιιαγέο 

(Μπειαδάθεο, 2007; ΟΔΠΔΚ, 2008). Οη ίδηεο έξεπλεο φκσο ζέηνπλ θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ φηη απφ ηνπο πεξηζζφηεξν αθαδεκατθά 

κνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ή επηκνξθσκέλνπο ζε ζέκαηα θαηλνηνκηψλ, απηνί πνπ είλαη 

ειηθηαθά λεψηεξνη θαη δε βξίζθνληαη θνληά ζην ζηάδην ηεο ζπληαμηνδφηεζεο είλαη 

πεξηζζφηεξν αλνηρηνί ζηηο αιιαγέο θαη ιηγφηεξν αλαζθαιείο. ηελ παξνχζα έξεπλα, ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 41-50 εηψλ θαη ε 

πξνυπεξεζία ησλ πεξηζζνηέξσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 21-30 έηε. Απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ζπληαμηνδφηεζεο 

κε απνηέιεζκα φιεο απηέο νη θαηλνηνκίεο λα ηνπο αθήλνπλ αδηάθνξνπο ή λα κελ 

επηζπκνχλ λα επσκηζηνχλ ηνλ επηπιένλ θφξην εξγαζίαο πνπ πηζαλφλ λα επηθέξνπλ (Ryan 

& Joong, 2005). 

Γεληθά, ε εηζαγσγή κηαο θαηλνηνκίαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επηηπρία απφ ηε κηα 

κέξα ζηελ άιιε. χκθσλα κε ηνλ Μπάθα (2009), έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ 

νδεγεί ηνπο επηπιένλ κνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ζεκηλάξηα, επηκνξθψζεηο, 

κεηεθπαίδεπζε, ζε πξνζσξηλή πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπο ζηα δεδνκέλα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο θαη ζε ζχληνκε επαλαθνξά ηνπο ζε 

παιαηνχο θαη γλψξηκνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, είλαη ε ζπλήζεηα. Οη επηθξαηνχζεο 

ζπλήζεηεο ζπλδένληαη ζπλήζσο κε ζηεξεφηππα (Παπαδεκεηξίνπ, 2013), ηα νπνία ν αΐηεο 

(2000) ζεσξεί φηη κπνξεί λα έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαη απφ ηα καζεηηθά ηνπο ρξφληα. πσο 

πξνέθπςε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έλαο βαζηθφο ιφγνο, γηα ηνλ 

νπνίν αληηζηέθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ, είλαη ε άξλεζε γηα αληηθαηάζηαζε ησλ πάγησλ πεπνηζήζεσλ, απφςεσλ, 

λννηξνπηψλ θαη παιηψλ κεζφδσλ κε λέεο θαη πηζαλφλ αβέβαηεο. Ο αΐηεο (2000) ινηπφλ, 

θάλεη ιφγν θαη γηα «πξφηππν δξάζεο», αλαθεξφκελνο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη παξφιε ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη, ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ 

ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη πξηλ ηελ 

επηκφξθσζε.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη αλαθεξζεί φηη ε παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα 

δχζθνιε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηε ρψξα γεληθφηεξα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

εηδηθφηεξα. Οη αιιαγέο, πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πνιηηηθφ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζθεληθφ ηεο 

ρψξαο (πεξηθνπέο κηζζψλ, θαηάξγεζε νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη εηδηθνηήησλ, αμηνιφγεζε), 

δεκηνπξγνχλ απφ ηε κηα κεξηά θφβν θαη αλαζθάιεηα γηα θαζεηί θαηλνχξγην θαη 

δηαθνξεηηθφ, ιφγσ ηεο άκεζεο επηβνιήο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε θάλνπλ ηνλ ηδηαίηεξα 

κνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πην απαηηεηηθφ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε δηεπζχληξηα 

πνπ είρε πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα:  
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«Απιψο είλαη νη θαηξνί δχζθνινη. ιν απηφ ην θιίκα δηαπεξλά ηα πάληα… Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

εηδηθά θέηνο, φζν νη ζπλάδειθνη λνηψζνπλ πσο αξρίδνπλ λα πηέδνληαη, αξρίδνπλ πάιη θαη 

θιείλνληαη. Λέλε φηη καο δεηάλε πάξα πνιιά, καο θφβνπλ ηνπο κηζζνχο, γηαηί ζα πξέπεη λα θάλσ θάηη 

παξαπάλσ; ια απηά πνπ βηψλνπκε έρνπλ επίπησζε».  

Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ, πνπ έρεη δαπαλήζεη ρξφλν, θφπν θαη ρξήκα γηα λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα αλνίμεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

απνγνεηεπκέλνο θαη ζπκσκέλνο κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη γη‘ απηφ πξνβάιιεη 

πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο αληίζηαζεο ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. πσο 

αλαθέξεηαη θαη ζε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (ππξνπνχινπ θ.ά., 2008), γηα 

λα γίλεη ν εθπαηδεπηηθφο κέηνρνο ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ επηδεηά ηελ απαξαίηεηε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ην ζρνιείν, ηελ επηθνηλσλία, ηε 

ζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία, ηφζν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, φζν θαη απφ ην Γηεπζπληή, 

ην ρνιηθφ χκβνπιν θαη ηνλ Τπεχζπλν ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη θπζηθά ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ, ιακβάλνληαο αλάινγε 

κνξηνδφηεζε, επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε.  

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δίλεη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε σο πξνο ηνπο παξάγνληεο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηπρεκέλε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα: 
i. Ζ δηζηαθηηθφηεηα, πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ θάλεη 

ζπνπδέο πέξα απφ ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν, γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ Πνιηηηζηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, δίλεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ εξκελεία απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Δπνκέλσο ζα ήηαλ ρξήζηκε ε πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθήο έξεπλαο θαηά ηελ 

νπνία ζα ιάβνπλ ρψξα εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζα πνηθίιεη ε ειηθία ηνπο θαη ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ηνπο ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ii. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνπλ θάλεη πεξηζζφηεξεο ζπνπδέο απφ ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν, 

ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη νη δηθέο ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο 

θαη ηνπο ιφγνπο, πνπ νδεγνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζε απνηπρία. 

iii. Ζ παξνχζα έξεπλα έιαβε ρψξα ηε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ μεθηλά ε αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θα ήηαλ ζεκαληηθφ λα επαλαιεθζεί φηαλ ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα έρεη εγθαζηδξπζεί σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Δπίινγνο 

Σα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο θαη ην ειιεληθφ, είλαη ζπγθεληξσηηθά 

σο πξνο ηε δνκή ηνπο θαη δηαθξίλνληαη γηα ην γξαθεηνθξαηηθφ θαη κε επέιηθην ραξαθηήξα 

ηνπο, ν νπνίνο δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα απηελέξγεηα θαη 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληηζηάζεσλ πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέθπςε φηη φζνη έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζπνπδέο απφ ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν είλαη θαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί ζηελ εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνο εθπαηδεπηηθφο είλαη θαη 

πεξηζζφηεξν ―ππνςηαζκέλνο‖ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ. Γε ζεσξεί ηηο 

θαηλνηνκίεο παλάθεηα γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε ηνπ 

(καζεζηαθά, γλσζηηθά, ζπκπεξηθνξάο). Οχηε πεξηκέλεη λα θηηάμεη ην θάθειφ ηνπ 

εθαξκφδνληαο έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα. Ο ιφγνο, πνπ απνθαζίδεη απηή ε νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα εθαξκφζεη έλα Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα είλαη νπζηαζηηθφο θαη ζρεηηθά 

ιηγφηεξν πζηεξφβνπινο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Γη‘ απηφ, νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθνί απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη κε ην δηεπζπληή, ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο θαη επηβξάβεπζεο, 

ηφζν γηα ηελ πξνζπάζεηα, φζν θαη γηα ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ, νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη εηδηθά φζνπο είλαη πεξηζζφηεξν αθαδεκατθά κνξθσκέλνη ζε αληίζηαζε γηα ηελ 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. 

Αο γίλεη ινηπφλ κηα πξνζπάζεηα απφ ηελ πνιηηεία λα «εθκεηαιιεπηεί» ηηο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δε ζέιεζαλ λα κείλνπλ ζηα ζηελά πιαίζηα, πνπ ηνπο πξνζέθεξε ην 

πηπρίν εηζαγσγήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη επνηθνδνκεηηθά γηα ην 

θαιφ φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ληψζεη φηη ηνπ δίλεηαη ε 

επθαηξία γηα δεκηνπξγία θαη απηελέξγεηα, φηαλ ληψζεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε 

θαη ηνπ δνζνχλ ηα αλάινγα θίλεηξα γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ ηφηε δε ζα θνβεζεί λα αλαιάβεη επζχλεο αιιά ζα γίλεη ζπκκέηνρνο ζηελ 

αιιαγή θαη ζα πξνζπαζήζεη φπσο είπε θαη ν Μαράηκα Γθάληη, «λα θξνληίζεη λα θέξεη ηελ 

αιιαγή πνπ ζέιεη λα δεη ζηνλ θφζκν». 
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Πεξίιεςε 

 
ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδνληαη  ηα Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη ζθνπνί θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο Καηλνηφκσλ 

Πξνγξακκάησλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. Δπηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εκπινθήο θαη θαηάιιειεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπαηξαίσζε ησλ θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  σο  ζπληνληζηή δξάζεο πνπ  επηβιέπεη θαη παξσζεί ηηο 

νκάδεο ησλ καζεηψλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην Καηλνηφκν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα πνπ εθπνλήζεθε κε 

ηε ζχκπξαμε ησλ καζεηψλ ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Κξπνλεξίνπ θαη Μεγάινπ Βάιηνπ Κνξηλζίαο, ην νπνίν 

ζηεξίρζεθε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα, νκαδνζπλεξγαηηθή, ζχκπξαμε ζρνιείσλ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζε δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ λέεο αληηιήςεηο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα εθαξκφζηεθαλ ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνρεχνληαο ζηελ αλαλέσζε θαη 

ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλσζεο θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απνηεινχλ ε επηινγή ηνχ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζέκαηνο κε 

βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ε έκθαζε ζηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ε αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Με 

ηελ εηζαγσγή ηνπο επηδηψθεηαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πγείαο, ε θαιιηέξγεηα αμηψλ, ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, ε αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

ηέρλεο, ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπο.  

     Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία απνδέρεηαη ηελ άπνςε φηη ε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ ζε νκάδεο ιεηηνπξγεί πέξα απφ ηε ζηείξα απφθηεζε θαη απνκλεκφλεπζε 

γλψζεσλ θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο πνπ παξσζεί ηα κέιε 

ηεο νκάδαο λα αλαπηχμνπλ ζπιινγηθέο κνξθέο ζθέςεο θαη δξάζεο θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

πλδέεηαη κε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα πξνψζεζε ηεο 

νκαδηθφηεηαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. πληειεί ζηελ 

αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο, θνηλσληθήο θαη εζηθήο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ζηελ 
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έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δεκηνπξγηθφηεηαο σο ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

αηνκνθεληξηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπξνζζέησο, ππνζηεξίδεη ηελ θξηηηθή ζθέςε 

θαη ηε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία αμίδεη λα δνζεί ζηελ πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ θαζψο απνηειεί αλψηεξε θνηλσληθή ζρέζε θαη επελεξγεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ πξνζσπηθή θαη καζεζηαθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Θενθηιίδεο 

1989, η.1, 524).   

Σν νκαδνζπλεξγαηηθφ θίλεκα αλαγλσξίδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

δηακαζεηηθέο ζρέζεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ 

(Καηεξέινο 1999, 26), νη νπνίεο πξνσζνχληαη κε ηε ζχκπξαμε ζρνιείσλ γηα ηελ 

εθπφλεζε Kαηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ. 

πλεπψο, ε επηινγή ηεο εθαξκνγήο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εκθαλίδεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε 

Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο 2000, 15). Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ΣΠΔ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκφ απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζσλ (Ghaith et.al, 2007, 229-240).  

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο έθθξαζεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Εσγφπνπινο 

2001, Μαθξάθεο 2000, νινκσλίδνπ 2001). 

Οη νκαδνζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

πεξηβάιινληα ΣΠΔ πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ 

κε ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη πξνσζνχλ ηελ απηελέξγεηα ησλ 

καζεηψλ θαη ηε δηαζεκαηηθή- δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κειέηεο ησλ 

καζεηηθψλ νκάδσλ (Chapman & Cope 2004). 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην Καηλνηφκν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα πνπ 

εθπνλήζεθε κε ηε ζχκπξαμε ησλ καζεηψλ ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Κξπνλεξίνπ θαη 

Μεγάινπ Βάιηνπ Κνξηλζίαο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Δηπκνινγηθά ε θαηλνηνκία νξίδεηαη σο κηα ελέξγεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πξσηνπνξηαθή θαη λέα αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Λεμηθφ Κνηλήο Νενειιεληθήο, 

Α.Π.Θ., 1999). Ζ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζε δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ λέεο 

αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηξία επίπεδα. Σν 

πξψην επίπεδν ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ησλ αξρψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηε δηαδηθαζία αηφκσλ. Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ζηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ην ηξίην ζηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηφκαο δξάζεο (Fullan, 1991, 23-35).                                                                                   

ήκεξα νη λέεο απηέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απαληψληαη κε ηνλ φξν θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα φπνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε νη εμήο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αγσγή Τγείαο, Πνιηηηζηηθά Θέκαηα, 

Δπέιηθηε Εψλε, Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξνψζεζε ησλ Kαηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ 

επηηπγράλεηαη φηαλ ε θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο σο δηαδηθαζία θαη φρη σο γεγνλφο. Ζ εθαξκνγή κηαο θαηλνηφκαο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπινθή 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζηφρσλ  θαη αμηψλ πνπ πξνηείλνπλ λέεο 

παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο (Hargreaves & Evans, 1997, 

Sarason, 1996, Fullan, 1991, 23-35). 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηα Καηλνηφκα Γηεπηζηεκνληθά Πξνγξάκκαηα 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνζθνπνχλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη εληάζζνληαη ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Φ.Δ.Κ. 629/23-10-1992). 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ππήξμε ην πξψην Καηλνηφκν Γηεπηζηεκνληθφ 

Πξφγξακκα ζηελ Διιάδα πνπ βαζίζηεθε ζε Γηεζλείο πξνηάζεηο ηεο UNESCO. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα αλαλέσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ (Gough, 

1997,23-35). Γηαδξακαηίδεη πεξηβαιινληηθφ- θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ- παηδαγσγηθφ 

ξφιν ζηνρεχνληαο ηαπηφρξνλα ζηελ θαηεχζπλζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

αιιαγψλ (C.I.D.R.E.E., 1999). 

Ζ Αγσγή Τγείαο ππήξμε ην δεχηεξν Καηλνηφκν Πξφγξακκα ην νπνίν πξνθάιεζε ην 

ελδηαθέξνλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο θαη ην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο, σο ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κε ηελ έλλνηα ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο βειηίσζεο. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε Αγσγή Τγείαο είλαη 

πξναηξεηηθή ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα πηνζεηνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο δσήο 

(ΦΔΚ 629/92, ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ., 1998, 157-187). 

Σα πνιηηηζηηθά ζέκαηα σο πξναηξεηηθέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεζκνζεηήζεθαλ κε 

ην λφκν 2817/2000 θαη απνζθνπνχλ ζηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο θαη ηε ζχλδεζε ηεο παηδείαο κε 

ηηο ηέρλεο. 

Σα Δπξσπατθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα (Δ.Δ.Π.) εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ηελ αληαιιαγή επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ ζηελ δηδαθηηθή θαη 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Σν 

πξφγξακκα «σθξάηεο» (1995-2006) δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα πξνγξάκκαηα Comenius, 

Erasmus, Leonardo θαη Grundtvig, ηα νπνία αλαθέξνληαη  ζε δηάθνξεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο. Σν πξφγξακκα «σθξάηεο Comenius» απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο 

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηηο δηαθξαηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ζπλεξγαζίεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επξσπατθήο δηάζηαζεο. 

Ζ Δπέιηθηε Εψλε απνηέιεζε θαηλνηνκία ηνπ ΤΠΔΠΘ κέζσ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ θαη εληάρζεθε ζην Χξνιφγην Πξφγξακκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ιεηηνπξγψληαο πηινηηθά απφ ην 2001- 2004 θαη ζηε ζπλέρεηα εληάρζεθε ζην πξφγξακκα 

ησλ ζρνιείσλ. Κχξην ζηφρν ηεο απνηειεί ε αληηζηάζκηζε ηεο αλειαζηηθφηεηαο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 

θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξάμεο κε λέεο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο. Οη δξάζεηο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Δπέιηθηε Εψλε απνζθνπνχζαλ ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο θαζψο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ κέζα απφ βησκαηηθέο θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Καξαηδηά- ηαπιηψηε, 2002, 52-64, 

Μαηζαγγνχξαο, 2002, 15-30). 

Με ηελ εηζαγσγή ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ επηδηψθεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πγείαο, ε θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, 

ε αλάδεημε θαη πξνψζεζε ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ, ε ζχλδεζε ηεο παηδείαο κε ηηο 

ηέρλεο, ε δηεχξπλζε ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ησλ καζεηψλ, ε παηδαγσγηθή επειημία 
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(δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο), ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ν εκπινπηηζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο δηδαθηηθήο θαη 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε αλάπηπμε ζεκειησδψλ δεμηνηήησλ, φπσο νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλήο δσήο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ κνξθέο πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν (ππξνπνχινπ Γ. θ.α. 2008, 88-101, C.I.D.R.E.E., 1999). 

Απφ έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

πινπνηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  θαη ηελ απνηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζηφρσλ ηνπο ζπλάγεηαη φηη ηα Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα 

εμνηθεηψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ζε λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηεο 

γλψζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο ψζηε απφ 

απνκλεκνλεπηηθή- δαζθαινθεληξηθή λα κεηαηξαπεί ζε νκαδνζπλεξγαηηθή. 

Δπηπξνζζέησο, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ςπρνινγίαο πνπ είλαη απαξαίηεηε 

θπξίσο ζηνπο καζεηέο κε ρακειέο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα αλαδεηθλχνληαο ηηο ηδηαίηεξεο 

θιίζεηο ηνπο.  

εκαληηθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη ε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε 

αλάπηπμε κεγαιχηεξεο νηθεηφηεηαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ 

επηινγή ηνχ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζέκαηνο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ε 

κειέηε θαη ελαζρφιεζε κε απηφ νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε αμηψλ , ηελ επαηζζεηνπνίεζή 

ηνπο ζε επίθαηξα δεηήκαηα θαη ηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζε απηά θαζψο 

κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγνχο θαη θνηλσληθά πξνβιεκαηηζκέλνπο πνιίηεο. 

 

Ζ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Σν νκαδνζπλεξγαηηθφ θίλεκα πξεζβεχεη φηη ε κάζεζε δε ζπλίζηαηαη απιά ζηελ 

απφθηεζε πιεξνθνξηψλ αιιά απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη επίιπζεο 

εζσηεξηθψλ γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ αηφκνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

ζπλεξγαδφκελα κέιε ηεο νκάδαο αλαπηχζζνπλ ζπιινγηθέο κνξθέο ζθέςεο θαη δξάζεο 

πνπ ζηαδηαθά νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε θαη απηνλνκία ηνπ αηφκνπ (Matsagouras, E. & 

Hertz- Lazarowitz, R. 1999) 

Αληίζεηα κε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε πνπ εζηηάδεη ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ην νκαδνζπλεξγαηηθφ θίλεκα ππνζηεξίδεη 

ηελ επηζηεκνινγηθή ζέζε πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφηεξε ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο κέζα 

απφ ηελ νπνία απνθηάηαη ε γλψζε. Οη δαζθαινθεληξηθέο δηδαζθαιίεο εμαζθαιίδνπλ 

ζπλζήθεο άκεζεο κεηάδνζεο θαη θαηαγξαθήο ζηε κλήκε ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ 

ελψ νη νκαδνθεληξηθέο δηδαζθαιίεο επηηπγράλνπλ γλήζηεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

ην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη απνδεθηφ φηη νη καζεηέο ζα θιεζνχλ 

κειινληηθά λα αλαδεηήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη 

λα αμηνπνηήζνπλ ζπλζεηηθά ηηο θεθηεκέλεο γλψζεηο θαη φρη απιά λα αλαθαιέζνπλ ηηο ήδε 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

αηφκνπ. Σα νκαδνζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο εθπαηδεχνπλ ην καζεηή κέζα 

απφ ηελ δηαπξνζσπηθή ζπλεξγαζία θαη αληηπαξάζεζε θαη ηνλ πξνεηνηκάδνπλ λα εηζέιζεη 

ζηελ θνηλσλία, σο ελεξγφ κέινο, ππεξεηψληαο ηελ θνηλσληθνθεληξηθή απνζηνιή ηνπ 

ζρνιείνπ (Καηεξέινο 1999, 31). 
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Απνηειεί εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλε δηαπίζησζε φηη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο, θνηλσληθήο θαη εζηθήο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ 

θαζψο θαη ηελ έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δεκηνπξγηθφηεηαο ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ αηνκνθεληξηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πεξί εθπαηδεχζεσο 

λφκν 1566/85 (Βξεηηφο θαη Καςάιεο 1992, η.8, 4319). 

Ζ αηνκνθεληξηθή θαη θνηλσληθνθεληξηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ βξίζθνληαη ζε ζρέζε 

ζπλαίξεζεο ζχκθσλα κε ην λφκν 1566/85 πνπ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν φρη σο «ηδηψηε» 

αιιά σο «ζπλππάξρσλ» θαη επηθνξηίδεη ην ζρνιείν κε ην ρξένο λα αλαπηχμεη «ηελ 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ» (Ν. 1566/85 άξζξν 1 παξάγξαθνο 1, 

Δδάθην Β). 

ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία απνηππψλεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο 

επηθνηλσλνχλ, αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη πιεξνθνξίεο, ππνζηεξίδνπλ, αληηπαξαζέηνπλ, 

ππνζέηνπλ, πεηξακαηίδνληαη θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ ζε ηεθκεξησκέλεο απφςεηο θαη 

πξνηάζεηο. Απηφ αληηηίζεηαη ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο φπνπ επηβάιιεηαη ε 

κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δάζθαιν, νη εξσηήζεηο ειέγρνπ θαη θαηαλφεζεο θαη νη 

αηνκηθέο αζθήζεηο, πεξηνξίδνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο ησλ 

καζεηψλ. 

ην πιαίζην ελφο Καηλνηφκνπ Πξνγξάκκαηνο, ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

εμαζθαιίδεη δπλαηφηεηεο απηελέξγεηαο ζηε ζθέςε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη καζεηέο θαζηζηψληαο ηνπο ηθαλνχο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ππεπζπλφηεηα (Γεξβίζεο 1998, 96). 

Δπνκέλσο, ε εθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία εκθαλίδεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ δηεθπαηξαίσζε Καηλνηφκσλ 

Πξνγξακκάησλ θαη δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ 

καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο 2000, Γηήκεξν Δπηζηεκνληθφ πκπφζην). 

Σν νκαδνζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα δελ απνδέρεηαη ηνλ αληαγσληζκφ σο αλαγθαηφηεηα γηα 

ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ρσξίο φκσο λα αξλείηαη θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

απηνλνκίαο ζηε δξάζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Δπηζεκαίλεη 

φκσο φηη ε αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο δηέξρεηαη κέζα απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη 

πξνσζεί ηελ άπνςε φηη ν ζπλεξγαηηζκφο είλαη πξνηηκφηεξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ 

ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ν ζπλεξγαηηζκφο απνηειεί 

αλψηεξε θαη πνιππινθφηεξε θνηλσληθή ζρέζε ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

επελεξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ πξνζσπηθή θαη καζεζηαθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

(Θενθηιίδεο 1989, η.1, 524).   

Ζ ππνβάζκηζε ηνπ αληαγσληζκνχ βεβαίσο δελ θαηαξγεί ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ αηφκνπ, θαζψο ε θνηλσλία απνδέρεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρεηίδεηαη κε ην 

επίπεδν θνηλσληθήο θαη γλσζηηθήο δεμηφηεηαο ζπλεξγαηηζκνχ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα 

άηνκα- κέιε ηεο (Nelson- Le Gall 1995, 49). 

Μεγάινο αξηζκφο θνηλσληνιφγσλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκφλσλ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε φηη ν άλζξσπνο ηείλεη λα ζρεκαηίδεη νκάδεο κέζα ζηηο νπνίεο ελεξγεί θαη 

αλαπηχζζεηαη (Κνξνληδήο 1961, Olson 1991, 32-40, Samples 1992, 30). Σα παξαπάλσ 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ζχγρξνλνπο ςπρνπαηδαγσγνχο, νη νπνίνη δηαπηζηψλνπλ ηελ ηάζε 

ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο λα ζρεκαηίδνπλ νξγαλσκέλεο νκάδεο κε ζθνπφ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία, απνδνρή, εμεξεχλεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη αλάιεςε επζπλψλ (Παξαζθεπφπνπινο 1986, 

133, Ππξγησηάθεο 1998, 26, Κνγθνχιεο 1994, 48, Γεξβίζεο 1998, 20). 
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 Σηο απφςεηο απηέο, πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε θπζηθή θιίζε ηνπ αηφκνπ γηα ζπιινγηθή 

δξάζε, απνδέρεηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο πξνζπαζψληαο λα ηελ 

αμηνπνηήζεη, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

ζρνιηθήο κάζεζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ- κειψλ ηεο λα ζπλεξγαζηνχλ κε απζεληηθφ 

ηξφπν (Mead and Metraux 1980). 

Σν νκαδνζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ παηδεπηηθή ζεκαζία ησλ 

δηακαζεηηθψλ ζρέζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξεί βάζε ηεο αλάπηπμεο θαη κάζεζεο ησλ παηδηψλ, 

ρσξίο λα παξαγλσξίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ δαζθαιν- καζεηηθψλ ζρέζεσλ (Καηεξέινο 

1999, 26). 

ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν ν δάζθαινο θαηέρεη θπξίαξρν ξφιν ζε ζρέζε κε ην 

ζπιινγηθφ ξφιν ησλ καζεηψλ δεκηνπξγψληαο έλα γεληθφηεξν πιαίζην δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, ην νπνίν μεθηλά απφ ηε κνλνινγηθή δηδαζθαιία θαη θηάλεη σο ηνλ 

θαηεπζπλφκελν δηάινγν. Αληίζεηα, ζην νκαδνζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα, ε νξγάλσζε θαη 

πξαγκάησζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζηεξίδεηαη ζηε δπλακηθή ησλ δηακαζεηηθψλ 

ζρέζεσλ. ην πλεχκα θαη ηηο πξαθηηθέο απηήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θπξηαξρνχλ νη 

ζρέζεηο ηεο νξγαλσκέλεο καζεηηθήο νκάδαο (νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία), ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο δεκηνπξγφο αιια θαη ξπζκηζηήο γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εληάζεσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ νηθνδφκεζε απηφλνκεο θαη θνηλσληθψο αλαπηπγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο 

(Varela 1994, 99). 

 

Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηα Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα  

Ζ ζπκβνιή ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζην ζρνιείν, σο εξγαιείν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο 

έθθξαζεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Εσγφπνπινο 2001, Μαθξάθεο 2000, νινκσλίδνπ 2001). 

Ζ ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ) ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί 

σο έλα δπλακηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο, επεμεξγαζίαο, ηαμηλφκεζεο, παξνπζίαζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηνπο επηηξέπνπλ λα πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά ηε γλψζε κέζα απφ 

ειθπζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Μπακπηληψηεο 2000). 

Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απνηειεί έλα γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, θαζψο πξνζαξκφδεηαη ζηνπο ηδηαίηεξνπο 

ξπζκνχο κάζεζεο ησλ καζεηψλ, παξέρεη πεξηβάιινληα καζεζηαθήο εξγαζίαο ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αηζζήζεηο θαη δηακεζνιαβεί γηα ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε θαη ην 

ζπλδπαζκφ πνιιψλ κέζσλ θαη δηθηχσλ (Ράπηεο θαη Ράπηε 2002).  

πγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πεξηβάιινληα εξγαζίαο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

παξέρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα άκεζε επηθνηλσλία κε ήρν, εηθφλα, γξαπηφ θείκελν, πνπ 

απνζθνπεί ζηελ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηεο νκάδαο. 

 Ζ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε ζπλεξγαζία πξνσζείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο, 

νκάδεο, ηζηνιφγηα θαη ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (e-mails) κεηαμχ ησλ 

καζεηηθψλ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ. 

 Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε έλα ζέκα θαη ε ρξήζε εηθφλσλ 

θαη βίληεν απνηειεί έλαπζκα γηα ζπδήηεζε θαη παξαγσγηθφ δηάινγν ζηελ νκάδα ησλ 

καζεηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα. 
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Ζ ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα επλνεί ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, θαζψο 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή αθφκε θαη καζεηψλ κε ρακειή απηνεθηίκεζε (Phuong – Mai 

N. et al., 2009, 857-875). 

Ζ βηληενζθφπεζε ή ε θσηνγξάθηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξνβνιή ησλ ζηαδίσλ ηεο 

εξγαζίαο ζηηο καζεηηθέο νκάδεο ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ηεο εξγαζίαο 

κέζα απφ ηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη ηε δηαηχπσζε 

λέσλ ηδεψλ (Εσγφπνπινο, 2013, 67). 

Ζ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ζε ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ή ε αλάξηεζή ηνπο ζην 

δηαδίθηπν ζπληειεί ζηε επξεία δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΣΠΔ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θάησ απφ ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκφ απφ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ πξνυπνζέζσλ (Ghaith et.al, 2007, 229-240). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηηο πξνυπνζέζεηο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο 

ζε νκάδεο, ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπο, κε πξνηίκεζε ζηε 

δεκηνπξγία αλνκνηνγελψλ νκάδσλ σο πξνο ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπάζεηα κεηαμχ ησλ 

κειψλ (Cohen 1994, 10). Δπίζεο, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκαδσλ, ηα 

νπνία κέζα απφ ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαζαθελίζνπλ ηηο ηδέεο 

ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδέεο ησλ άιισλ λα θαηαιήμνπλ ζε έλα ζπκπέξαζκα, ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ε εθηίκεζε ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ (Driver, et. 

al. 1998, 42). 

ηε δηαδηθαζία απηή ν εθπαηδεπηηθφο θαηέρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή δξάζεο 

επηβιέπνληαο θαη παξσζψληαο ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ, ζπκβνπιεχνληαο, ιχλνληαο 

απνξίεο, αιιά θαη απνθηψληαο θαη ν ίδηνο γλψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ηνπο καζεηέο (Υξπζαθίδεο 1996, 80). 

Χο απνηέιεζκα νη νκαδνζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία, 

ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο πεγέο άληιεζεο 

πιεξνθνξίαο φπσο ινγηζκηθά δηδαζθαιίαο, δηαδίθηπν. Σείλνπλ λα κεγηζηνπνηνχλ ηα 

νθέιε ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε πξνσζψληαο ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηαζεκαηηθή- δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

κειέηεο ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ (Chapman & Cope 2004). 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΜΠΡΑΞΖ ΥΟΛΔΗΧΝ 

Σν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ηνπ εθπνλήζακε  «Οηθνζπζηήκαηα - Πξνζηαζία 

Πεξηβάιινληνο», πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ησλ δχν 

ζρνιείσλ, Κξπνλεξίνπ θαη Μεγάινπ Βάιηνπ Κνξηλζίαο. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνζεγγίζακε είλαη: α)Σα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα, β) 

Φπηά θαη δψα γ) Πξνβιήκαηα θαη θίλδπλνη ηνπ πεξηβάιινληνο,     δ) Πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Μέζνδνη εξγαζίαο 

Ζ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίρηεθε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

      ηφρνη 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα βηνηηθά θαη α-βηνηηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην 

νηθνζχζηεκα ησλ δαζψλ θαη ησλ πνηακψλ  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην πεξηβάιινλ 

 Να αλαπηχμνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη λα πηνζεηήζνπλ λέεο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ελέξγεηεο 
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 Να εληζρπζνχλ νη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο κε ηνπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπ Μεγάινπ Βάιηνπ 

 Να πξνσζεζνχλ νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ κε 

ηε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ εθπφλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Να κεησζεί ν αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ησλ δχν ζρνιείσλ κε ηελ 

εξγαζία ζε κηθηέο νκάδεο καζεηψλ 

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο θαη λα 

αζθεζνπλ ζε απηέο 

 Να εληζρπζεί ε ςπρνινγία ησλ αδχλακσλ καζεηψλ  αλαδεηθλχνληαο ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο ζε εκπεηξηθέο κνξθέο κάζεζεο 

 Να πξνσζεζεί ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ επαθή κε ηνπο καζεηέο ελφο 

άιινπ ζρνιείνπ αιιά θαη κε εζεινληέο απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

 Να βειηησζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ 

 

Γξάζεηο 

Με ηηο  παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ππεξεηνχληαη νη 

παηδαγσγηθνί θαη δηδαθηηθνί ζθνπνί γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνγξάκκαηνο  «Οηθνζπζηήκαηα - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο», κέζα απφ ηε  ζπλεξγαζία 

ησλ καζεηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ. (Κξπνλεξίνπ θαη Μεγάινπ Βάιηνπ)  

1. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

απφ ηνπο καζεηέο ησλ Δ- Σ ηάμεσλ θαη παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηνπο 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

2. πδήηεζε γηα ην πεξηβάιινλ –θαη ζρεδηαζκφο εηθφλαο ηνπ δάζνπο απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο Γ  ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ 

3. Σνηρνγξαθία ηνπ δάζνπο απφ εζεινληέο ηνπ ΗΝΔΓΗΒΗΜ κε βάζε ζρέδηα ησλ 

καζεηψλ  

4. πλεξγαζία κε χιινγν Γνλέσλ γηα ηε δεκηνπξγία Πεξηβαιινληηθήο Γσληάο 

(θαηαζθεπή βάζξνπ, ληχζηκν κε κνθέηα-ρνξηάξη, θαηαζθεπή ξαθηψλ θαη καμηιαξηψλ) 

5. Δπίζθεςε Τπεπζχλνπ ηνπ ΚΠΔ ηθπσλίσλ ζην ζρνιείν καο θαη παξνπζίαζε 

πξνβνιήο-πδήηεζε γηα ην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην 

πεξηβάιινλ 

6. Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ησλ καζεηψλ ησλ Γ, Γ, Δ-Σ ηάμεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ καο, ζην Κ.Π.Δ. ηθπσλίσλ, ζην Κιεκέληη, θαη   ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα ηνπ ΚΠΔ ηθπσλίσλ  «Δμεξεπλώληαο ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ δάζνπο ηεο 

Βειίλαο» ζην δάζνο ηεο Βειίλαο, (παξνπζίαζε πξνβνιήο γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, επίζθεςε ζην δάζνο ηεο Βειίλαο,) 

7. χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Μ. Βάιηνπ γηα ηηο 

πεγέο ΗΔ 

8. Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ησλ καζεηψλ ησλ Γ, Γ, Δ, Σ ηάμεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ καο,  ζην ρσξηφ ηνπ Μεγάινπ Βάιηνπ. α) Ξελάγεζε-ελεκέξσζε απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ νκψλπκνπ  ζρνιείνπ γηα ηηο πεγέο .Η.Δ.     β) εθπφλεζε 

δξαζηεξηνηήησλ (νκαδηθφ παηρλίδη: ν θχθινο ησλ ζνθψλ θαη απάληεζε ζε 

εξσηεκαηνιφγην απφ κηθηέο νκάδεο καζεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο  ζπλεξγαζίαο 

ησλ καζεηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ  

9. Πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ Μεγάινπ Βάιηνπ ζην 

ζρνιείν καο θαη                                                                                                 

α)θαηαζθεπή έξγνπ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, κε ηα πιηθά πνπ ζπλέιεμαλ νη 
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καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζην δάζνο ηεο Βειίλαο θαη ην 

ηνπηθφ πεξηβάιινλ.                                                                                                          

β)Δπίζθεςε ζηελ Κάησ Βξχζε θαη ελαζρφιεζε κε πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα θαη  γ) 

δξακαηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ «Σν δάζνο ηεο ηξνθπιηάο» απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ 

ηάμεο 

10. Σειεδηάζθεςε : α) αλάγλσζε παξακπζηνχ                                                   .       .                                 

β) ηξαγνχδηα κε ζπλνδεία θηζάξαο, απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Κξπνλεξίνπ 

11. Σειεδηάζθεςε :  α) εηθνλνγξάθεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Κξπνλεξίνπ             β) ζπγγξαθή δηαιφγσλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Μεγάινπ Βάιηνπ 

12. Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζην 

Κ.Π.Δ. ηθπσλίσλ, ζην Κιεκέληη  θαζψο θαη ζηνλ θαηαζθελσηηθφ ρψξν ηνπ 

Κιεκεληίνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ Ζκέξα 

Πεξηβάιινληνο, (παξνπζίαζε πξνβνιήο γηα ην πεξηβάιινλ, ζηεξενζθφπην, 

πεξηβαιινληηθά δηαδξαζηηθά παηρλίδηα) 

13. Παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εκεξίδα ηνπ 

ρνιηθνχ πκβνχινπ 

14. χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο 

15. Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ησλ καζεηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ ζε θνηλή έθζεζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 
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Περύληψη 

Η  εναςχϐληςη των μαθητών  του Λυκεύου με ϋνα θϋμα καθαρϊ ιςτορικϐ πώσ θα 
μποροϑςε να γύνει ελκυςτικό και ενδιαφϋρουςα; το πολιτιςτικϐ πρϐγραμμα «Η 
καθ΄ ημϊσ Μικρϊ Αςύα» που υλοποιόθηκε απϐ μαθητϋσ του Πρϐτυπου Πειραματικοϑ 
Λυκεύου του Πανεπιςτημύου Πατρών αποδεύχτηκε ϐτι το παραπϊνω ερώτημα ϋχει 
απϊντηςη, η οπούα ςυνδϋεται με την καινοτομύα και τη χρόςη τησ Σεχνολογύασ 
Πληροφοριών και Επικοινωνύασ (ΣΠΕ) ςτην εκπαιδευτικό πρϊξη. Η παροϑςα 
εργαςύα προτεύνει ωσ μϋθοδο προςϋγγιςησ του προαναφερθϋντοσ θϋματοσ την 
«ψηφιακό αφόγηςη». Παρουςιϊζονται τα δϋκα ψηφιακϊ εργαλεύα που 
χρηςιμοποιόθηκαν ςτην εκπϐνηςη τησ ερευνητικόσ εργαςύασ και περιγρϊφονται τα 
αποτελϋςματα του πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ τα οπούα εύναι δυνατϐν να 
καλϑψουν διδακτικϋσ ανϊγκεσ, ενημερωτικϋσ και περιηγητικϋσ αναζητόςεισ.  Επύςησ 
προτεύνεται η εφαρμογό τησ ςυγκεκριμϋνησ καινοτϐμου και ςϑγχρονησ μεθϐδου 
τϐςο ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη ϐςο ςτη  δια βύου μϊθηςη. 

Λϋξεισ κλειδιϊ:  καινοτομύα, ψηφιακό αφόγηςη, ψηφιακϊ εργαλεύα. 

Δηζαγσγή 

Η καινοτομύα εύναι η ειςαγωγό ενϐσ καινοϑργιου ςτοιχεύου ό διδϊγματοσ που 
παρεκκλύνει απϐ τα καθιερωμϋνα ό παραδοςιακϊ ςτοιχεύα (Fullan et al., 1980). Καινοτομύα 
θεωρεύται επύςησ μια νϋα ιδϋα ό πρακτικό, διαφορετικό απϐ εκεύνεσ που εφαρμϐζονταν 
κατϊ τισ προηγοϑμενεσ περιϐδουσ(http://www.innovation.edu.gr/).                                                                                                                                                                       
Βεβαύωσ, αν και ο ϐροσ «καινοτομύα» ακοϑγεται πολϑ ςτη ρητορικό ϐςων χαρϊςςουν τη 
ςϑγχρονη εκπαιδευτικό πολιτικό (Διακοποϑλου, 2008), μποροϑμε να διαπιςτώςουμε ϐτι 
ςτην πρϊξη το ςχολεύο παραμϋνει ακϐμα ςυντηρητικϐσ μηχανιςμϐσ αναπαραγωγόσ των 
ιςχυουςών αντιλόψεων και πρακτικών (Μαυρογιώργοσ, 2008). Η υποχρϋωςη του 
εκπαιδευτικοϑ να λογοδοτεύ  για το καθετύ (θεμιτό ωσ ϋνα βαθμϐ) αλλϊ και ο εγκλωβιςμϐσ 
του καθηγητό του Λυκεύου ειδικϊ μϋςα ςτα καλοϑπια που ορύζει η διδακτϋα ϑλη και ο 
χρηςιμοθηρικϐσ προςανατολιςμϐσ τησ τελευταύασ βαθμύδασ τησ Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ, λειτουργοϑν εν πολλούσ αςφυκτικϊ (Μπελαδϊκησ, 2007) και δεν επιτρϋπουν 
ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ που επιθυμοϑν να αναπτϑξουν το καινοτϐμο πνεϑμα τουσ. Ϊνασ 
ςχετικϐσ βαθμϐσ αυτονομύασ του εκπαιδευτικοϑ εύναι ϋνα ζητοϑμενο που θα μποροϑςε να 
λειτουργόςει ςτη ςωςτό κατεϑθυνςη (Harareaves & Fullan, 2008). Ευτυχώσ φαύνεται ϐτι η 
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κουλτοϑρα τησ  αυτονομύασ  κατακτϊ ςταδιακϊ ϋδαφοσ, ειδικϊ ςτισ χώρεσ τησ Ευρώπησ 
(Fullan, 1991) και των ΗΠΑ. την Ελλϊδα οι προςπϊθειεσ ςχετικόσ αυτονϐμηςησ του 
ςχολεύου και του εκπαιδευτικοϑ ςυνακϐλουθα περνϊνε κυρύωσ μϋςα απϐ τα Ευρωπαώκϊ 
Προγρϊμματα που υλοποιοϑνται ςτα ελληνικϊ ςχολεύα (Μπελαδϊκησ 2009) καθώσ και μϋςα 
απϐ την εκπϐνηςη των προαιρετικών Προγραμμϊτων χολικών Δραςτηριοτότων.                                                

τισ δρϊςεισ αυτϋσ η εφαρμογό παιδοκεντρικών μεθϐδων προςϋγγιςησ του αντικειμϋνου, 
η ευϋλικτη οργϊνωςη τησ «διδαςκαλύασ», η εςτύαςη ςτην προςωπικϐτητα των μαθητών και 
η ςυνεργαςύα των εμπλεκομϋνων εκπαιδευτικών (Παπακωνςταντύνου, 2008) αποτελοϑν το 
καλϑτερο εχϋγγυο για την αναπτυξη καινοτϐμων δρϊςεων και για την εμπϋδωςη μιασ 
κουλτοϑρασ καινοτομύασ. 

τοιχεύο ςϑμφυτο ςτην ϋννοια τησ καινοτομύασ εύναι η πρωτοτυπύα, η ειςαγωγό νϋων 
ιδεών και η αλλαγό. Αυτϊ, κατϊ τουσ Hannan & Freeman (Hannan & Freeman, 1984) 
μποροϑν να αντιμετωπύςουν με επιτυχύα μια πιθανό «δομικό αδρϊνεια». Και  θα μποροϑςε 
κανεύσ εϑλογα να υποςτηρύξει ϐτι ςτο μϊθημα τησ Ιςτορύασ  τουλϊχιςτον η δομικό αδρϊνεια 
καταγρϊφεται ωσ ςχεδϐν «υποςταςιακϐ» πλϋον χαρακτηριςτικϐ τησ , με τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ να εύναι κατϊ κανϐνα απρϐθυμοι να αναλϊβουν τη διδαςκαλύα του 
μαθόματοσ και τουσ μαθητϋσ να το αντιμετωπύζουν ωσ αναγκαύο κακϐ ςτην καλϑτερη 
περύπτωςη. Με ανϊλογο τρϐπο, για το μϊθημα τησ Σϋχνησ η δομικό αδρϊνεια μετατρϋπεται 
ςε παντελό απουςύα, καθώσ το μϊθημα τησ Μουςικόσ και Αιςθητικόσ Αγωγόσ ϋχει παντελώσ 
εξοβελιςτεύ απϐ το ωρολϐγιο πρϐγραμμα του Λυκεύου, θυςιαςμϋνο ςτο βωμϐ τησ 
διδαςκαλύασ μϐνο των μαθημϊτων που εξαςφαλύζουν το μοναδικϐ πλϋον ςτϐχο του 
Λυκεύου, την ειςαγωγό ςτην Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη. 

Η παροϑςα ειςόγηςη παρουςιϊζει την αξιοπούηςη τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ ςτο 
πλαύςιο του Πολιτιςτικοϑ Προγρϊμματοσ χολικών Δραςτηριοτότων «Η καθ’ ημϊσ Μικρϊ 
Αςύα» που εκπονόθηκε ςτο Πρϐτυπο Πειραματικϐ Λϑκειο του Πανεπιςτημύου Πατρών κατϊ 
το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-2015. Πρϐκειται για ϋνα πρϐγραμμα με θεματικό την Ιςτορύα, την 
Σϋχνη και τον Πολιτιςμϐ ςε μια προςπϊθεια περιδιϊβαςησ ςτο χώρο των χαμϋνων 
πατρύδων, προκειμϋνου να γνωρύςουν οι μαθητϋσ την ιςτορύα τουσ και τα μνημεύα του 
ελληνικοϑ πολιτιςμοϑ, που ςώζονται ςτην περιοχό ωσ αδιϊψευςτοι μϊρτυρεσ του ελληνικοϑ 
παρελθϐντοσ τησ. Για το ςκοπϐ αυτϐ επιλϋχθηκε η αξιοπούηςη τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ 
ςτην προςϋγγιςη τησ ιςτορικόσ γνώςησ. τϐχοσ όταν να κεντριςτεύ το ενδιαφϋρον των 
ςυμμετεχϐντων μαθητών και να προςεγγιςτεύ η γνώςη με ϋναν τρϐπο ελκυςτικϐ που 
προςιδιϊζει ςτα ενδιαφϋροντϊ τουσ. την ειςόγηςη αυτό θα παρουςιαςτοϑν τα ψηφιακϊ 
εργαλεύα τα οπούα χρηςιμοποιόθηκαν κατϊ την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ , εργαλεύα 
που καθιςτοϑν την προςϋγγιςη τησ ιςτορικόσ γνώςησ καινοτϐμα. Καμιϊ διϊθεςη 
καινοτομύασ για την καινοτομύα δεν αποτϋλεςε κύνητρο για τουσ εμπλεκϐμενουσ 
εκπαιδευτικοϑσ. Αντιθϋτωσ κύνητρϐ μασ όταν η αξιοπούηςη των ψηφιακών μϋςων ωσ 
εργαλεύων για την υποςτόριξη των ςϑγχρονων παιδαγωγικών προςεγγύςεων για τη 
μϊθηςη, την ανταλλαγό καλών πρακτικών με τουσ ςυναδϋλφουσ και τη ςυγκρϐτηςη 
πολλαπλών ψηφιακών κοινοτότων μϊθηςησ (Μαυρογιώργοσ, 2005). 

Η  χρόςη τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ ςε ϋνα Πολιτιςτικϐ πρϐγραμμα ιςτορικοϑ 
περιεχομϋνου κατϋςτηςε τουσ μαθητϋσ μασ μικροϑσ ερευνητϋσ, οι οπούοι εργϊςτηκαν 
ομαδικϊ και προςπϊθηςαν να αναςυνθϋςουν τη ζωό των Ελλόνων τησ ϊλλησ πλευρϊσ του 
Αιγαύου. Για το ςκοπϐ αυτϐ χρηςιμοπούηςαν ποικύλεσ πηγϋσ, απϐ τισ οπούεσ επϋλεξαν υλικϐ 
αφοϑ πρώτα το αξιολϐγηςαν κριτικϊ. το ςημεύο αυτϐ θυμύζουμε ϐτι μεταξϑ των ςκοπών 
του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ εύναι οι μαθητϋσ να κατανοόςουν ϐτι η αξιοπιςτύα τησ 
ιςτορικόσ αφόγηςησ θεμελιώνεται ςτην ορθό αξιοπούηςη των πηγών. 

Παρϊλληλα λειτοϑργηςε η ψηφιακό αφόγηςη ωσ «δοϑρειοσ ύπποσ» που ϊλωςε τισ 
αντιςτϊςεισ ό την επιφϑλαξη των ςυμμετεχϐντων ςτο Πρϐγραμμα μαθητών απϋναντι ςτο 
μϊθημα τησ Ιςτορύασ, του οπούου η με κλαςικϐ τρϐπο διδαςκαλύα δεν εύναι καθϐλου 
ελκυςτικό. Με την ψηφιακό αφόγηςη και τη χρόςη τησ τεχνολογύασ οι μαθητϋσ προςϋγγιςαν 
ευχερϋςτερα το παρελθϐν και το μελϋτηςαν πιο ευχϊριςτα. Αυτϐ ςυνϊδει απϐλυτα με ϋναν 
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ϊλλο καταγεγραμμϋνο ςτϐχο του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ, δηλαδό οι μαθητϋσ να 
αναπτϑξουν θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτη ςπουδό του παρελθϐντοσ ωσ παρϊγοντα 
απϐκτηςησ αυτογνωςύασ και κατανϐηςησ τησ κοινωνύασ. 

Επύςησ η χρόςη των ψηφιακών μϋςων επϋτρεψε ςτουσ μαθητϋσ να ςυνθϋτουν και 
παρουςιϊζουν με τρϐπο ολοκληρωμϋνο και διεξοδικϐ ιςτορικϊ θϋματα, ςτοιχεύο που 
αποτελεύ ϋναν ακϐμα ςτϐχο του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ ςτο Λϑκειο. 

Σϋλοσ η ομαδικό εργαςύα και η ςυνεργατικϐτητα, η κατευθυνϐμενη αυτενϋργεια, η 
ανϊδειξη και αξιοπούηςη των ιδιαύτερων κλύςεων των μαθητών , τα οπούα αποτελοϑν 
ςυναιςθηματικοϑσ ςτϐχουσ κϊθε ςχολικοϑ μαθόματοσ, αναδεύχθηκαν μϋςα απϐ την 
αξιοπούηςη τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ και αυτϐ αποτελεύ ςτοιχεύο ςτο οπούο οι μαθητϋσ 
εςτύαςαν κατϊ την τελικό αξιολϐγηςη του Προγρϊμματοσ και λειτουργεύ ανατροφοδοτικϊ 
για τουσ εμψυχωτϋσ εκπαιδευτικοϑσ.   

Προςδοκύα μασ υπόρξε επύςησ η διαμϐρφωςη ςυνθηκών ύςων ευκαιριών ανϊπτυξησ 
ψηφιακών δεξιοτότων (digital competence) και πρϐςβαςησ ςε ψηφιακϐ περιεχϐμενο, για 
ϐλουσ τουσ μαθητϋσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ (Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Εκπαύδευςη και 
Δια Βύου Μϊθηςη» , ΕΠΑ 2007-2013, ΤΠΟΠΑΙΘ). Ουςιαςτικϐτεροσ ςκοπϐσ τησ παροϑςασ 
ειςόγηςησ εύναι να προβληθεύ μϋςω τησ αναφορϊσ  των ψηφιακών εργαλεύων πρϐςκτηςησ 
τησ γνώςησ η δυνατϐτητα αυτϊ να χρηςιμοποιηθοϑν και ςε ϊλλα γνωςτικϊ αντικεύμενα, 
ώςτε ο μαθηςιακϐσ ςτϐχοσ να κατακτηθεύ με διαδικαςύεσ πιο μαθητοκεντρικϋσ  και με τρϐπο 
τελικϊ πιο τελϋςφορο για τουσ μαθητϋσ.   

Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ζην πξφγξακκα «Ζ θαζ΄ εκάο Μηθξά Αζία» 

 
το πολιτιςτικϐ πρϐγραμμα «Η καθ΄ ημϊσ Μικρϊ Αςύα» το οπούο εκπονόθηκε κατϊ την 

τρϋχουςα ςχολικό χρονιϊ ςτο Πειραματικϐ Λϑκειο Πανεπιςτημύου Πατρών  ϋγινε απϐπειρα 
προςϋγγιςησ τησ ιςτορύασ και του πολιτιςμοϑ τησ Μικρϊσ Αςύασ με τη μϋθοδο τησ ψηφιακόσ 
αφόγηςησ. Πρϐκειται για μια εκπαιδευτικό ςτρατηγικό (Coventry, 2009), που τα τελευταύα 
χρϐνια χρηςιμοποιεύται ςτην εκπαύδευςη ϐλο και περιςςϐτερο. Η προτύμηςη ςτη μϋθοδο 
αυτό οφεύλεται ςτη διαπύςτωςη ϐτι εύναι ελκυςτικό αφοϑ οι ϊνθρωποι μποροϑν να 
απομνημονεϑςουν και να ανακαλϋςουν πιο εϑκολα πληροφορύεσ τισ οπούεσ ϋλαβαν μϋςα 
απϐ μια ιςτορύα (Chen et al., 2003), ειδικϊ αν η ιςτορύα αυτό ςχετύζεται με προϒπϊρχουςεσ 
γνώςεισ και εμπειρύεσ τουσ. O τρϐποσ κωδικοπούηςησ και παρουςύαςησ του μαθηςιακοϑ 
αντικειμϋνου, ϐπωσ και κϊθε εύδουσ πληροφορύασ, επηρεϊζει ςημαντικϊ τη δυνατϐτητα των 
ανθρώπων να το απομνημονεϑςουν και να το ανακαλϋςουν ςτο μϋλλον (Lathem, 2005). 
Μϋςω τησ αφόγηςησ, οι ιςτορύεσ και τα γεγονϐτα μεταδύδονται ςτουσ μαθητϋσ, αποδύδοντασ 
αποτελεςματικϊ την πλοκό και το νϐημα τησ ιςτορύασ, υποςτηρύζοντασ την απϐκτηςη τησ 
πραγματικόσ γνώςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η αφόγηςη (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
δημιουργύασ και τησ ακρϐαςησ και κατανϐηςησ μιασ ιςτορύασ) οδηγεύ τον εκπαιδευϐμενο 
ςτην εξϊςκηςη ςϑνθετων επικοινωνιακών δεξιοτότων μϋςα απϐ τη δϐμηςη περιεχομϋνου, 
την επεξεργαςύα των πληροφοριών και την εξαγωγό νοόματοσ. Ο παιδαγωγικϐσ 
χαρακτόρασ των αφηγόςεων ενιςχϑεται περαιτϋρω και με την δυνατϐτητϊ τουσ να 
υποςτηρύξουν αποτελεςματικϊ τη μετϊδοςη αντιλόψεων, γνώςεων, αξιών και 
ςυμπεριφορών. (https://economu.wordpress.com/% -storytelling/). 

 
Με το παραπϊνω ςκεπτικϐ ςτο Πολιτιςτικϐ πρϐγραμμα «Η καθ΄ημασ΄Μικρϊ Αςύα» 

επιλϋχτηκε η μϋθοδοσ τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ διϐτι πρϐςφερε τη δυνατϐτητα μελϋτησ του 
αντικειμϋνου με πολλϊ πρωτϐτυπα, καινοτϐμα και οικεύα ςτουσ μαθητϋσ εργαλεύα και τα 
οπούα θα ϋκαναν το υπϐ ϋρευνα θϋμα πιο ενδιαφϋρον και ελκυςτικϐ. Οι μαθητϋσ του 
προγρϊμματοσ χωρύςτηκαν ςε ομϊδεσ εργαςύασ. ε κϊθε ομϊδα δϐθηκαν ερευνητικϋσ 
εργαςύεσ με ςτϐχο την ϋρευνα ιςτορικών πηγών και τη ςυλλογό πληροφοριών ςχετικών με 
το θϋμα του πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ. Οι ομϊδεσ αςχολόθηκαν με τισ εξόσ θεματικϋσ 
ενϐτητεσ: α) Ιςτορύα  τησ Μικρϊσ Αςύασ. β) Πνευματικό δημιουργύα ςτη μικραςιατικό γη. γ) 
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Μικραςιατικϊ κϋντρα και πολιτιςτικϊ μνημεύα. Απϐ την ϋρευνα των μαθητών προϋκυψαν 
αντύςτοιχα ερευνητικϊ αποτελϋςματα –πληροφορύεσ οι οπούεσ χρηςιμοποιόθηκαν ωσ βϊςη 
ςτο δεϑτερο ςτϊδιο του προγρϊμματοσ που ακολοϑθηςε και το οπούο αποτϋλεςε το βαςικϐ 
κορμϐ του και το θϋμα αυτόσ τησ ειςόγηςησ.  

το δεϑτερο ςτϊδιο εφαρμϐςτηκε η ψηφιακό αφόγηςη. Και πϊλι οι μαθητϋσ χωρύςτηκαν 
ςε ομϊδεσ εργαςύασ και η κϊθε μια ανϋλαβε τη χρόςη ενϐσ ςυγκεκριμϋνου ψηφιακοϑ 
εργαλεύου. υγκεκριμϋνα, τα εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν για την ψηφιακό αφόγηςη 
τησ «καθ΄ ημϊσ Μικρϊσ Αςύασ» όταν: 

Πρϐγραμμα  «Thing link».  Πρϐκειται για  μια διαδραςτικό πλατφϐρμα πολυμϋςων που 
επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ τησ να προςθϋςουν ςε μια φωτογραφύα ςυνδϋςμουσ και βύντεο 
ώςτε να πετϑχουν πιο ελκυςτικϐ αποτϋλεςμα. Φρηςιμοποιεύται επύςησ για τη δημιουργύα 
διαδραςτικών χαρτών, για αφύςεσ, οικογενειακϊ ϊλμπουμ και καταλϐγουσ προώϐντων 
( https://www.thinglink.com/) 

 Με το ςυγκεκριμϋνο εργαλεύο η μαθητικό ομϊδα επιχεύρηςε την ψηφιοπούηςη των 
αρχαιολογικών χώρων τησ Περγϊμου και τησ Εφϋςου. Αρχικϊ οι μαθητϋσ ϋφτιαξαν δϑο 
χϊρτεσ  οι  οπούοι απεικϐνιζαν  ςε κϊτοψη την ακρϐπολη τησ Περγϊμου και τον 
αρχαιολογικϐ χώρο τησ αρχαύασ Εφϋςου.  Ακολοϑθηςε η τοποθϋτηςη των ςημεύων –θϋςεων 
που αντιςτοιχοϑν ςτα μνημεύα των προβαλλϐμενων ςτουσ χϊρτεσ χώρων και τϋλοσ ςε κϊθε 
ςημεύο –θϋςη ειςόχθηςαν οι ιςτορικϋσ πληροφορύεσ και μια εικϐνα η οπούα απεικονύζει το 
προβαλλϐμενο μνημεύο ςτη ςωζϐμενη ςόμερα μορφό του. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ϐλο το 
φωτογραφικϐ υλικϐ προϋκυψε απϐ την επιτϐπια επύςκεψη των μαθητών ςτουσ 
προαναφερϐμενουσ αρχαιολογικοϑσ χώρουσ. Επιπλϋον η ύδια ομϊδα με τη χρόςη του ύδιου 
εργαλεύου καταςκεϑαςε τρεισ ακϐμα διαδραςτικοϑσ χϊρτεσ τησ Μικρϊσ Αςύασ για να 
παρουςιϊςουν ςε αυτοϑσ: α) τα ςπουδαιϐτερα μικραςιατικϊ κϋντρα, Σρούα, Αώβαλύ, 
Πϋργαμο, Υώκαια, μϑρνη, Ϊφεςο, Πριόνη, Αλικαρναςςϐ, Μύλητο με τισ ςχετικϋσ  ιςτορικϋσ 
πληροφορύεσ για αυτϊ, β) τα ςημαντικϐτερα μνημεύα πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, ϐπωσ για 
παρϊδειγμα ο ναϐσ τησ Αρτϋμιδοσ  και η βαςιλικό του Ευαγγελιςτό Ιωϊννη ςτην Ϊφεςο, ο 
βωμϐσ του Δύα ςτην Πϋργαμο, ο ναϐσ του Απϐλλωνα ςτα Δύδυμα, η βιβλιοθόκη και το θϋατρο 
τησ Εφϋςου, η Ευαγγελικό ςχολό τησ μϑρνησ και η ςχολό των Κυδωνιών και γ) τουσ 
κϑριουσ φορεύσ –εκπροςώπουσ του πνεϑματοσ που αναπτϑχθηκε ςτη μικραςιατικό γη. Σο 
ξεκύνημα ϋγινε απϐ την τοποθϋτηςη πϊνω ςτο χϊρτη του Ομόρου, του Ηροδϐτου, του 
Παυςανύα και του τρϊβωνα, των Ιώνων φιλοςϐφων, ϐπωσ ο Θαλόσ ο Μιλόςιοσ, ο  
Αναξιμϋνησ, ο Αναξαγϐρασ, ο Αναξύμανδροσ, και ακολοϑθηςε η μεγϊλη ςειρϊ των 
πνευματικών μικραςιατών γϐνων η οπούα φτϊνει ωσ τισ μϋρεσ μασ με τουσ ςϑγχρονουσ 
μεγϊλουσ ϐπωσ ο εφϋρησ, ο Βενϋζησ, ο Κϐντογλου, η ωτηρύου .  

Πρϐγραμμα issuu.  Εύναι κοινϊ αποδεκτϐ ϐτι το μϋλλον τησ εκπαύδευςησ βρύςκεται ςτο 
διαδύκτυο. Για το λϐγο αυτϐ ολοϋνα και περιςςϐτερεσ υπηρεςύεσ του διαδικτϑου 
επικεντρώνονται ςε αυτϐ, βοηθώντασ τουσ αρχϊριουσ χρόςτεσ, ακϐμα και τουσ μικροϑσ 
μαθητϋσ, να δημιουργόςουν εκπαιδευτικϐ υλικϐ. Σο issuu εύναι ϋνα εκπαιδευτικϐ εργαλεύο 
δημιουργύασ ηλεκτρονικοϑ βιβλύου (e-book) που δύνει τη δυνατϐτητα δημοςύευςησ και 
διαμοιρϊςματοσ χρόςιμων πληροφοριών.  
(http://issuu.com/hellenic_etwinning/docs/collaborative_activities) 

Σο εργαλεύο αυτϐ χρηςιμοποιόθηκε απϐ την αντύςτοιχη ομϊδα για τη δημιουργύα τριών 
ψηφιακών βιβλύων και τριών ςυλλογικών τϐμων. τα τρύα e-books   περιλαμβϊνεται το 
ςϑνολο των ερευνητικών εργαςιών που εκπϐνηςαν οι μαθητϋσ ςτην πρώτη φϊςη του 
πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ. Σο περιεχϐμενο του πρώτου  e- book αναφϋρεται ςτη 
γεωφυςικό και ιςτορικό επιςκϐπηςη τησ Μικρϊσ Αςύασ. Σο δεϑτερο περιγρϊφει την 
ιςτορικό διαδρομό του βαςιλεύου τησ Περγϊμου και το τρύτο την ιςτορύα τησ αρχαύασ 
Εφϋςου. Παρϊλληλα ο πρώτοσ ςυλλογικϐσ τϐμοσ  προβϊλλει τα πολιτιςτικϊ κϋντρα και τα 
μνημεύα τησ πολιτιςτικόσ μασ κληρονομιϊσ. Ο δεϑτεροσ τϐμοσ περιλαμβϊνει τουσ 
δημιουργοϑσ-φορεύσ του μικραςιατικοϑ πνεϑματοσ και ο τρύτοσ αναφϋρεται διεξοδικϊ ςτη 
μϑρνη. Εικϐνεσ και κεύμενα απϐ τη λογοτεχνύα και τον τϑπο ϋρχονται να μιλόςουν για την 
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τϋχνη, τα επαγγϋλματα, τα φαγητϊ, τισ παρϋεσ, τισ οικογενειακϋσ ςτιγμϋσ, την 
καθημερινϐτητα των μυρνιών. 

Πρϐγραμμα Jigsaw Planet. Σο Jigsaw Planet εύναι  μια  δωρεϊν  ιςτοςελύδα, που δύνει τη 
δυνατϐτητα ςτο χρόςτη να χρηςιμοποιόςει ϋτοιμεσ εικϐνεσ που εμπεριϋχονται ςτη ςελύδα ό 
να ειςϊγει δικϋσ του για να δημιουργόςει  παζλ με αυξανϐμενο βαθμϐ δυςκολύασ. Ο ςκοπϐσ 
του ςυνόθωσ εύναι ψυχαγωγικϐσ αλλϊ ταυτϐχρονα αποτελεύ μϋροσ αναζότηςησ των ορύων 
τησ οξυδϋρκειασ, τησ μνόμησ και τησ αντιληπτικϐτητασ των εμπλεκομϋνων 
(http://blogs.sch.gr/vdrimtzias/2011/06/29/jigsawplanet.) 

Η χρόςη του εργαλεύου αυτοϑ επϋτρεψε ςτουσ μαθητϋσ να παύξουν ευχϊριςτα και να 
χτύςουν κομμϊτι –κομμϊτι τα μνημεύα πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ τησ Μικρϊσ Αςύασ. Με τον 
τρϐπο αυτϐ οι μαθητϋσ μετατρϊπηκαν ςε μικροϑσ αρχιτϋκτονεσ –δημιουργοϑσ και 
παρϊλληλα προςϋγγιςαν τισ ςχεδιαςτικϋσ αρχϋσ των χρηςιμοποιοϑμενων μνημεύων, ϐπωσ 
εύναι το Αρτεμύςιο, ο βωμϐσ του Δύα, η βιβλιοθόκη του Κϋλςου, το θϋατρο τησ Εφϋςου κ.α. 

Πρϐγραμμα Hot Potatoes.  Tα Hot Potatoes εύναι  ϋνα  πρϐγραμμα  λογιςμικοϑ  με  το  
οπούο ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να δημιουργόςει κλειςτοϑ τϑπου αςκόςεισ διαφϐρων 
μορφών (δημιουργύα  αλληλεπιδραςτικών  τεςτ  πολλαπλών  ερωτόςεων, ςταυρϐλεξα, 
αςκόςεισ αντιςτούχιςησ, ταξινϐμηςησ και ςυμπλόρωςησ κενών) για χρόςη εύτε μϋςω 
internet εύτε μϋςω υπολογιςτό. Ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει την δυνατϐτητα να δημιουργόςει ϐςεσ 
αςκόςεισ εξϊςκηςησ ό αξιολϐγηςησ επιθυμεύ, ανϊλογεσ με το γνωςτικϐ αντικεύμενο που 
επεξεργϊζεται μϋςα απϐ πϋντε ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ και ςτη ςυνϋχεια να τισ 
δημοςιεϑςει ςτον παγκϐςμιο  ιςτϐ  προκειμϋνου  να  χρηςιμοποιηθοϑν  απϐ  τουσ  μαθητϋσ  
ό ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ ( http://users.sch.gr/basilal/11-hot_potatoes_6.pdf ). 

 Σο εργαλεύο αυτϐ χρηςιμοποιόθηκε ωσ παιχνύδι ψυχαγωγύασ και γνώςησ. Η ομϊδα που 
εργϊςτηκε με αυτϐ το εργαλεύο αρχικϊ διατϑπωςε ερωτόςεισ οι οπούεσ ανιχνεϑουν τισ 
γνώςεισ που αποκϐμιςαν οι μαθητϋσ κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ 
γενικϐτερα για την ιςτορύα τησ Μικρϊσ Αςύασ και ειδικϐτερα για την πολιτιςτικό ζωό και την 
πνευματικό δημιουργύα. Πρϐκειται για παιχνύδια με τα οπούα αςχολοϑνται οι μαθητϋσ που 
τα δημιοϑργηςαν αλλϊ απευθϑνονται ωσ παιχνύδια γνώςησ και ςε μικροϑσ ό μεγϊλουσ που 
θα όθελαν να δοκιμϊςουν τισ γνώςεισ που ϋχουν ςχετικϊ με τη Μικρϊ Αςύα. 

Πρϐγραμμα Sony Vegas Pro 12. Σο Sony Vegas Pro εύναι ϋνασ ιςχυρϐσ επεξεργαςτόσ 
οπτικοακουςτικοϑ υλικοϑ, καταςκευαςμϋνοσ απϐ την SONY ο οπούοσ απευθϑνεται κυρύωσ 
ςε επαγγελματύεσ αλλϊ που και οι εραςιτϋχνεσ και οι λϊτρεισ του εύδουσ μποροϑν να 
εκμεταλλευτοϑν. Σο πρϐγραμμα αυτϐ ϋχει ικανϐτητεσ υψηλόσ τεχνολογύασ για επεξεργαςύα 
όχου και βύντεο. Προςφϋρει ακϐμα καταγραφό βύντεο απϐ διϊφορεσ ςυςκευϋσ, επεξεργαςύα 
υποτύτλων, υποςτόριξη πολλαπλών ηχητικών κομματιών, ηχητικϊ κανϊλια, ηχητικϊ εφϋ, 
κωδικοπούηςη MPEG2 για DVD και πολλϊ ϊλλα ( 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Vegas_Pro). 

 Με τη χρόςη αυτοϑ του εργαλεύου ςυγκεντρώθηκε οπτικοακουςτικϐ υλικϐ με ςτϐχο να 
παρουςιαςτεύ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ τησ ομϊδασ. Ϊτςι λοιπϐν η ομϊδα αυτό 
ςυνεργϊςτηκε  ςτην ϋρευνα των ιςτορικών πηγών και τη ςυλλογό των ιςτορικών 
πληροφοριών που αφοροϑν ςτα μικραςιατικϊ κϋντρα τησ Περγϊμου και τησ Εφϋςου. Μετϊ 
την επιτϐπια αυτοψύα που ϋκαναν κατϊ την εξαόμερη εκπαιδευτικό επύςκεψό τουσ ςτη 
Μικρϊ Αςύα και τη ςυλλογό φωτογραφικοϑ υλικοϑ όταν ϋτοιμοι να παρουςιϊςουν οι ύδιοι, 
ωσ πραγματικού ρεπϐρτερ, τουσ προαναφερϐμενουσ αρχαιολογικοϑσ χώρουσ. Αποτϋλεςμα 
τησ δουλειϊσ τουσ με τη χρόςη του προγρϊμματοσ Sony Vegas Pro 12  όταν η δημιουργύα 
δϑο ντοκυμαντϋρ διϊρκειασ 25 λεπτών το καθϋνα. Σα ντοκυμαντϋρ εύναι δυνατϐ να 
χρηςιμοποιηθοϑν για την κϊλυψη διδακτικών, ενημερωτικών και περιηγητικών αναγκών 
τϐςο των μαθητών τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ϐςο και των ενόλικων αναζητητών 
τησ πληροφϐρηςησ γϑρω απϐ την Πϋργαμο και την Ϊφεςο.  

Επιπλϋον με το πρϐγραμμα αυτϐ επιδιώχθηκε ο οπτικϐσ εγγραμματιςμϐσ ( visualization)  
των μαθητών. 
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Πρϐγραμμα Movie Maker. Σο Movie Maker εύναι ϋνα Offline εργαλεύο των Windows, με 
το οπούο οι χρόςτεσ μποροϑν να δημιουργόςουν βύντεο, ταινύεσ και παρουςιϊςεισ. Σο 
εργαλεύο αυτϐ δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ χρόςτεσ να εμπλουτύςουν το βύντεϐ τουσ με την 
προςθόκη τύτλων, μεταβϊςεων μεταξϑ των ςκηνών του βύντεο, εφϋ, μουςικόσ και 
αφόγηςησ. Επιπλϋον, οι χρόςτεσ μποροϑν να ειςϊγουν και να τροποποιόςουν κϊποιο 
υπϊρχον βύντεο. Σο παραγϐμενο αρχεύο μπορεύ να αποθηκευτεύ τοπικϊ ςτον υπολογιςτό του 
χρόςτη, και να δημοςιευτεύ ςτουσ φύλουσ των χρηςτών ( http://windows-movie-
maker.el.softonic.com/). 

 Η ομϊδα των μαθητών που αςχολόθηκε με το ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα αρχικϊ ςυνϋλεξε 
το δικϐ τησ φωτογραφικϐ υλικϐ κατϊ την διϊρκεια τησ εκπαιδευτικόσ επύςκεψόσ τουσ ςτα 
Μικραςιατικϊ παρϊλια. τη ςυνϋχεια ακολοϑθηςε η επιλογό των αντιπροςωπευτικών 
δειγμϊτων για κϊθε ϋνα απϐ τα μικραςιατικϊ κϋντρα τησ Σρούασ, του Αώβαλιοϑ, τησ 
Περγϊμου, τησ Εφϋςου και τησ μϑρνησ. Σο αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ τουσ όταν η 
δημιουργύα πϋντε video ςτα οπούα παρουςιϊζονται τα ιςϊριθμα κϋντρα μϋςα απϐ το 
φωτογραφικϐ φακϐ των μαθητών. Πρϐκειται για ϋνα αποτϋλεςμα που με τη ςειρϊ του και 
αυτϐ μπορεύ να καλϑψει επαρκώσ τισ διδακτικϋσ, τισ ενημερωτικϋσ και τισ περιηγητικϋσ 
απαιτόςεισ του κοινοϑ καθϐτι τα ςυγκεκριμϋνα video ϋχουν όδη αναρτηθεύ ςτο κανϊλι  
youtube. 

Πρϐγραμμα Power Point.  Σο πρϐγραμμα Power Point τησ εταιρεύασ Microsoft 
χρηςιμοποιεύται για τη δημιουργύα παρουςιϊςεων οποιουδόποτε εύδουσ. Ανόκει και αυτϐ 
ςτα προγρϊμματα του Microsoft Office και λειτουργεύ ςτο περιβϊλλον των windows. Γενικϊ 
το Power Point χρηςιμοποιεύται για ςϑντομεσ παρουςιϊςεισ με χρόςη διαφανειών (slides), 
παρουςιϊςεισ μϋςω υπολογιςτό και χρόςη προβολικόσ ςυςκευόσ (video projector), 
δημιουργύα διαφανειών (slides) για παρουςιϊςεισ μϋςω αντύςτοιχων ςυςκευών προβολόσ 
διαφανειών (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-PowerPoint-Simple.html). 

Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα  βοόθηςε τουσ μαθητϋσ ςτισ παρουςιϊςεισ των εργαςιών 
και ςτη δημιουργύα του «εικονικοϑ μουςεύου». ήλεσ οι απαιτοϑμενεσ, κατϊ τη ροό του 
προγρϊμματοσ, παρουςιϊςεισ που υλοποιόθηκαν εύτε απϐ τουσ μαθητϋσ εύτε απϐ τουσ 
υπεϑθυνουσ του προγρϊμματοσ καθηγητϋσ, προβλόθηκαν και χρηςιμοποιόθηκαν ωσ  
γνωςτικϐ υλικϐ για το ςϑνολο των μαθητών. Επιπλϋον το power point βοόθηςε ςτη 
δημιουργύα δϑο εικονικών μουςεύων με εκθϋματα απϐ  την Πϋργαμο και την Ϊφεςο. τα δϑο 
μουςεύα οι μαθητϋσ «ϋχτιςαν» τισ δικϋσ τουσ «εικονικϋσ αύθουςεσ» μϋςα ςτισ οπούεσ 
εκτϋθηκαν τα αρχαιολογικϊ ευρόματα των δϑο κϋντρων. Σϋλοσ το αρχεύο κϊθε  «εικονικοϑ 
μουςεύου» με τη βοόθεια του Movie Maker  μετατρϊπηκε ςε video και ϋχει όδη αναρτηθεύ 
ςτο youtube. 

Πρϐγραμμα audacity.  Αποκαλεύται ωσ το  «λογιςμικϐ  που ακοϑει».  υγκεκριμϋνα ο 
χρόςτησ μπορεύ να εκτελϋςει διϊφορεσ λειτουργύεσ, ϐπωσ η διαχεύριςη του όχου, η εξαγωγό 
του ςε μια ςυγκεκριμϋνη μορφό, η επεξεργαςύα του όχου, η προβολό κυματομορφών, η 
ειςαγωγό δεδομϋνων, η ενεργοπούηςη θορϑβων, οι τροποποιόςεισ πϊνω ςε ϋνα ηχητικϐ 
κομμϊτι  και η ανϊλυςη του όχου. Οι παραπϊνω εργαςύεσ διευκολϑνονται ιδιαύτερα, χϊρη 
ςτην οπτικό αναπαρϊςταςη τησ κυματομορφόσ των τραγουδιών. Αυτϐ δύνει την 
δυνατϐτητα να αναλϑονται  τα τραγοϑδια, να επιλϋγονται με ακρύβεια τα τμόματα που  
ενδιαφϋρουν και να γύνονται πιο ςωςτϋσ μύξεισ.  Ωλλο ϋνα χρόςιμο χαρακτηριςτικϐ, εύναι η 
προςθόκη διαφϐρων εφϋ. Σο audacity ϋχει την ικανϐτητα  να αφαιρεύ τουσ θορϑβουσ, να 
αλλϊζει την ϋνταςη και να προςθϋτει φύλτρα ϐπωσ echo, phaser, wahwah και reverse. 
Επύςησ μπορεύ να αυξόςει ό να ελαττώςει διϊφορα εϑρη ςυχνοτότων και να τροποποιόςει 
την ακουςτικό των τραγουδιών ( http://audacity-beta.el.softonic.com/). 

 Με το εργαλεύο αυτϐ υλοποιόθηκε η ηχογρϊφηςη των εννϋα μικραςιατικών τραγουδιών 
τα οπούα δοϑλεψε κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ η μαθητικό ορχόςτρα, που 
απαρτύςτηκε απϐ μαθητϋσ μασ για την κϊλυψη του τομϋα τησ μικραςιατικόσ μουςικόσ. Οι 
μαθητϋσ –μουςικού επϋλεξαν εννϋα τραγοϑδια ϋχοντασ ωσ ςτϐχο να μασ μεταφϋρουν τον 
πϐνο και τον καημϐ τησ πονεμϋνησ γησ, αλλϊ και τη δϑναμη τον ϋρωτα και το ϊρωμα τησ 
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κατϋναντι πλευρϊσ του Αιγαύου. Σα τραγοϑδια αυτϊ αποτελοϑν πλϋον με τη χρόςη του 
audacity το περιεχϐμενο ενϐσ ενδιαφϋροντοσ μουςικοϑ CD το οπούο μασ γυρνϊ νοςταλγικϊ 
ςτισ ϐμορφεσ, αξϋχαςτεσ πατρύδεσ. 

Ιςτοςελύδα. Σο πλόθοσ των εργαςιών και αντύςτοιχα το πλόθοσ των παραδοτϋων του 
ςυγκεκριμϋνου πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ κρύθηκε αναγκαύο  να ςτεγαςτεύ  ςε ϋνα χώρο,  
ώςτε η ψηφιακό αφόγηςη τησ «καθ΄ ημϊσ Μικρϊσ Αςύασ» να εύναι ςυγκεντρωμϋνη, εϑκολη, 
ευπαρουςύαςτη, προςβϊςιμη, ενδιαφϋρουςα και ςϑγχρονη. Καταςκευϊςτηκε  λοιπϐν η 
ιςτοςελύδα του πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ, η οπούα φιλοξενεύ ϐλο το παραγϐμενο υλικϐ 
του και ο επιςκϋπτησ τησ μπορεύ ςε ςϑντομο χρϐνο και με εϑληπτο τρϐπο να οςφρανθεύ το 
μικραςιατικϐ ϊρωμϊ τησ και να αφουγκραςτεύ τισ Μικραςιατικϋσ Νϐτεσ……….  

http://users.sch.gr/ekyriakoul/wordpress/ 

υμπερϊςματα 

την παροϑςα ειςόγηςη προβλόθηκε η «ψηφιακό αφόγηςη» ωσ μϋθοδοσ υλοπούηςησ 
ενϐσ πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ. Η ψηφιακό αφόγηςη επιλϋχθηκε διϐτι μπορεύ να 
ςυνειςφϋρει ςτην αποτελεςματικϐτητα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ωσ χρόςιμο εργαλεύο 
για τη διαμϐρφωςη κατϊλληλου, φιλικοϑ και ευχϊριςτου περιβϊλλοντοσ και ωσ μϋςο για τη 
μεταβύβαςη πληροφοριών, γνώςεων, αξιών και ςυμπεριφορών (Gersie & King, 1989). 

Επιπλϋον αναδεύχτηκε η καινοτομύα τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ και οι δυνατϐτητεσ που 
προςφϋρει ςτη ςϑγχρονη εκπαιδευτικό πρϊξη. Σα δϋκα ψηφιακϊ εργαλεύα που 
χρηςιμοποιόθηκαν ςτην υλοπούηςη του πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ με τύτλο «η καθ΄ ημϊσ 
Μικρϊ Αςύα» ςυνϋβαλαν ςε μια πρωτϐτυπη και ταυτϐχρονα ςϑγχρονη προςϋγγιςη του 
θϋματοσ. 

Σα αποτελϋςματα των ψηφιακών εργαλεύων δεν περιορύζονται μϋςα ςτα ςτενϊ πλαύςια 
του υλοποιηθϋντοσ πολιτιςτικοϑ προγρϊμματοσ, αλλϊ εύναι εφικτϐ να καλϑψουν τισ 
διδακτικϋσ, τισ ενημερωτικϋσ και περιηγητικϋσ ανϊγκεσ τϐςο του χώρου τησ δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ, ϐςο και εκεύνου τησ δια βύου μϊθηςησ. 

Για ϊλλη μια φορϊ διαφϊνηκε η ανϊγκη των ςημερινών μαθητών για ςϑγχρονη 
προςϋγγιςη τησ γνώςησ, για δημιουργύα, για ανϊπτυξη δεξιοτότων και καλλιϋργεια 
ενδιαφερϐντων (αϏτησ, 2008), τα οπούα δυςτυχώσ πνύγει αςφυκτικϊ το 
εξεταςτικοκεντρικϐ μασ ςχολεύο. 

Τποςτηρύζουν πολλού ϐτι οι οργανιςμού και τα ςυςτόματα εύναι μορφώματα κλειςτϊ που 
με κϊποια ςχετικό «πλατυποδύα» παρακολουθοϑν την αϋναη εξϋλιξη τησ κοινωνύασ. Με ϊλλα 
λϐγια η κοινωνύα προηγεύται και τα ςυςτόματα ϋπονται. Και το ςχολεύο αποτελεύ φυςικϊ 
ϋνα ςϑςτημα, μϐνο που αυτϐ δεν εύναι κλειςτϐ. Κατϊ τον αϏτη (αϏτησ, 1991), οι 
εκπαιδευτικού οργανιςμού αποτελοϑν ανοιχτϊ εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα. Τπϐ αυτό την 
ϋννοια  βρύςκονται ςε δυναμικό ςχϋςη αλληλεπύδραςησ με το εξωτερικϐ περιβϊλλον. 
Μϊλιςτα ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ Διούκηςησ Ολικόσ Ποιϐτητασ , η εκπαύδευςη οφεύλει να 
προςανατολύζεται  ςτισ απαιτόςεισ του μϋλλοντοσ , ϐπωσ αυτϋσ εκφρϊζονται απϐ τουσ 
εςωτερικοϑσ και εξωτερικοϑσ «πελϊτεσ» τησ, μαθητϋσ, γονεύσ, κοινωνύα (Κουτοϑζησ κ.α., 
2008). Για το λϐγο αυτϐ η αξιοπούηςη τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ ςτο διαρκώσ 
μεταβαλλϐμενο εκπαιδευτικϐ τοπύο δεν αποτελεύ ϋνα απλώσ  χρόςιμο μϋςο, αλλϊ ϋνα 
αναγκαύο εργαλεύο, που θα πλαταύνει και θα ανούγει τουσ πνευματικοϑσ ορύζοντεσ των 
μαθητών μασ ςε νϋεσ μεθϐδουσ μϊθηςησ και θα τουσ βοηθϊ να αποκτόςουν μακροπρϐθεςμα  
περιςςϐτερεσ ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ, αφοϑ θα εύναι πιο δημιουργικού, πιο καινοτϐμοι, πιο 
επιχειρηματικού. Σο ϐραμα αυτϐ, απτϐ ςόμερα περιςςϐτερο απϐ οποιαδόποτε ϊλλη εποχό, 
καθιςτϊ την ψηφιακό ςτρατηγικό ςτα ςχολεύα ϐχι μια περαςτικό μϐδα, μια τϊςη τησ 
εποχόσ, μια μικρόσ διϊρκειασ και αμφύβολησ αποτελεςματικϐτητασ καινοτομύα,  αλλϊ ϋνα 
δυναμικϐ τρϐπο γνωςτικόσ ανϊπτυξησ , που θα αναβαθμύςει ποιοτικϊ την εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα. 

 Ϊνα ζητοϑμενο που αξύζει να διερευνηθεύ περαιτϋρω εύναι ο βαθμϐσ τησ επϊρκειασ των 
εκπαιδευτικών ςτη χρόςη τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ οϑτωσ ώςτε να μη ςτηρύζονται μϐνο 

http://users.sch.gr/ekyriakoul/wordpress/
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ςτο μερϊκι και ςτο καινοτϐμο πνεϑμα τουσ, αλλϊ ςτη βϊςη μιασ ςταθερϊ και επιςτημονικϊ 
αποκτημϋνησ γνώςησ.   
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Πεξίιεςε 

Η μετϊβαςη απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ ςχολεύο, δηλαδό το πϋραςμα 
απϐ την προςχολικό ςτη ςχολικό βαθμύδα εκπαύδευςησ αποτελεύ μια διαδικαςύα 
«ορϐςημο» ςτη ζωό των μικρών παιδιών καθώσ ςυνεπϊγεται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ 
τϐςο ςε προςωπικϐ ϐςο και ςε κοινωνικϐ επύπεδο. Η διαςφϊλιςη τησ ςυνϋχειασ 
μεταξϑ των δυο εκπαιδευτικών βαθμύδων μπορεύ να αμβλϑνει τα ςυναιςθόματα 
ϊγχουσ, αναςφϊλειασ και αγωνύασ που προκαλεύ το ϊγνωςτο τησ νϋασ ςχολικόσ  
πραγματικϐτητασ. Η ςυνεργαςύα των δυο ςχολικών μονϊδων, νηπιαγωγεύου και 
δημοτικοϑ ςχολεύου, καθώσ και των εκπαιδευτικών τουσ προσ την κατεϑθυνςη αυτό 
δϑναται να ςυμβϊλλει θετικϊ ςτην προετοιμαςύα των νηπύων για την μετϊβαςη ςτο 
νϋο ςχολικϐ περιβϊλλον. Μια τϋτοιου εύδουσ προςπϊθεια αποτϋλεςε το 
ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα μετϊβαςησ το οπούο εκπονόθηκε με τη ςυνεργαςύα των 
ολοόμερων τμημϊτων δυο ςχολικών μονϊδων, των   εκπαιδευτικών, των μαθητών 
και των γονιών τουσ.    

Λϋξεισ κλειδιϊ: μετϊβαςη, νηπιαγωγεύο, δημοτικϐ ςχολεύο, ςυνεργαςύα 

Δηζαγσγή 

      Κϊθε αλλαγό ςτη ζωό ενϐσ ανθρώπου αποτελεύ και μια μετϊβαςη απϐ μια όδη γνωςτό ςε 
μια νϋα κατϊςταςη. Μεταβϊςεισ ςυμβαύνουν διαρκώσ τϐςο ςε προςωπικϐ, ϐςο και ςε 
επαγγελματικϐ και κοινωνικϐ επύπεδο. «Μετϊβαςη πραγματοποιεύται κϊθε φορϊ που 
αλλϊζει ο ρϐλοσ ό η δραςτηριϐτητα ενϐσ ατϐμου ό το περιβϊλλον ό ςυντελεύται μια 
βιολογικό αλλαγό ό μια αλλαγό ςτισ ςυνθόκεσ του περιβϊλλοντοσ ό ςτισ ςχϋςεισ ό 
ςυνδυαςμϐσ των προηγοϑμενων» (Αγγελϊκη  
κ.α, 2012). Κοινϐ, λοιπϐν, χαρακτηριςτικϐ κϊθε μετϊβαςησ εύναι η αύςθηςη τησ αλλαγόσ 
(Γουργιώτου, 2008).  
      Η μετϊβαςη απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ ςχολεύο αποτελεύ μια ιδιαύτερα κρύςιμη 
φϊςη ςτη ζωό ενϐσ παιδιοϑ καθώσ εκεύνο καλεύται να μεταβεύ απϐ το γνώριμο και αςφαλϋσ 
περιβϊλλον του νηπιαγωγεύου ςτο ϊγνωςτο περιβϊλλον του δημοτικοϑ ςχολεύου. Σο μϋχρι 
πρϐτινοσ νόπιο αποκτϊ τώρα την ιδιϐτητα του μαθητό με ϐλεσ τισ υποχρεώςεισ που αυτό 
ςυνεπϊγεται. Η καινοϑργια ςχολικό πραγματικϐτητα ςυνοδεϑεται απϐ  οριςμϋνεσ 
ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτισ οπούεσ το νόπιο οφεύλει να προςαρμοςτεύ ϐπωσ: αϑξηςη του 
αριθμοϑ των μαθητών ςτην τϊξη, μεγαλϑτεροσ χρϐνοσ παραμονόσ μϋςα ςε αυτό, αλλαγϋσ 

mailto:tsonichris@sch.gr
mailto:pt_edessa@hotmail.gr
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ςτον τϑπο και τον βαθμϐ εμπλοκόσ των γονϋων, αϑξηςη προςδοκιών για ατομικό εργαςύα, 
λιγϐτερη ατομικό βοόθεια, διαφορετικϐ περιεχϐμενο προγρϊμματοσ, διαφοροπούηςη του 
τρϐπου διδαςκαλύασ του εκπαιδευτικοϑ (Γουργιώτου, 2008). Η ςυνϊντηςη αυτό με την 
ϊγνωςτη πραγματικϐτητα μεταμορφώνεται ςε ϋνα ςημαντικϐ ςτούχημα για το παιδύ καθώσ 
απαιτεύται απϐ εκεύνο δϑναμη προκειμϋνου να καταφϋρει να διαχειριςτεύ τα ςυναιςθόματα 
χαρϊσ, λϑπησ, αναςφϊλειασ, φϐβου, αγωνύασ, περιϋργειασ που αυτό προκαλεύ (Πανταζόσ, 
κ.α, 2009).  
      Η εξαςφϊλιςη τησ ςυνϋχειασ ανϊμεςα ςτισ δυο βαθμύδεσ, προςχολικό και ςχολικό, μπορεύ 
να ςφυρηλατόςει μια θετικό ςτϊςη του νηπύου ϋναντι ςτο νϋο ςχολικϐ περιβϊλλον και ςτο 
ςημεύο αυτϐ κρύνεται καθοριςτικϐσ ο ρϐλοσ του νηπιαγωγεύου. Η νηπιαγωγϐσ μπορεύ να 
αποτελϋςει τον ςυνδετικϐ κρύκο ανϊμεςα ςτο παλαιϐ, γνώριμο και το νϋο, ϊγνωςτο ςχολικϐ 
περιβϊλλον (Κϐπτςησ & Νϊκου, 2009). Καλεύται να παύξει ϋναν μεςολαβητικϐ ρϐλο 
φϋρνοντασ ςε επαφό τισ δυο ςχολικϋσ μονϊδεσ, προκειμϋνου να διευκολϑνει την 
προςαρμογό των παιδιών ςτη νϋα ςχολικό πραγματικϐτητα και να ενιςχϑςει την 
αυτοπεπούθηςό τουσ. Ο ςχεδιαςμϐσ ενϐσ προγρϊμματοσ μετϊβαςησ με τη ςυνεργαςύα των 
εκπαιδευτικών των δυο ςχολικών μονϊδων, νηπιαγωγεύου και δημοτικοϑ ςχολεύου αποτελεύ 
μια εκπαιδευτικό πρακτικό που μπορεύ να γεφυρώςει τισ ϐποιεσ αςυνϋχειεσ μεταξϑ των δυο 
βαθμύδων εκπαύδευςησ και να μετατρϋψει την ιδιαύτερη αυτό φϊςη ςτη ζωό του νηπύου απϐ 
μια κατϊςταςη ϊγχουσ, αγωνύασ και αναςφϊλειασ ςε μια ευχϊριςτη εμπειρύα.  

Μεηαηξέπνληαο ηε κεηάβαζε από κηα θξίζηκε θάζε ζηε δσή ηνπ λεπίνπ ζε κηα 

επράξηζηε εκπεηξία ζρνιηθήο δσήο 

 
      Η  μετϊβαςη του νηπύου απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ ςχολεύο αποτελεύ μια 
μακροχρϐνια διαδικαςύα η οπούα απαιτεύ ςυςτηματικό προετοιμαςύα και ϐχι ευκαιριακό 
αντιμετώπιςη προκειμϋνου το νόπιο να ανταπεξϋλθει με επιτυχύα ςτισ προκλόςεισ του νϋου 
του ρϐλου ωσ μαθητό. Σο ζητοϑμενο εύναι να αποκαταςταθεύ η διατϊραξη τησ ιςορροπύασ 
που προκϑπτει ανϊμεςα ςτισ διαφορετικϋσ απαιτόςεισ του οικεύου και του νϋου 
περιβϊλλοντοσ (Αλευριϊδου κ.α, 2008). Η ομαλό μετϊβαςη βοηθϊ τα παιδιϊ να νιώςουν 
αςφαλό, όρεμα και ϊνετα ςτο νϋο τουσ περιβϊλλον για το λϐγο αυτϐ ϋνασ απϐ τουσ 
θεμελιώδησ ςτϐχουσ τησ εύναι να εμπεδώςει ςτα νόπια την αύςθηςη του ανόκειν ώςτε αυτϊ 
να καταφϋρουν επιτυχώσ να ανταπεξϋλθουν ςτισ καθημερινϋσ προκλόςεισ τησ ςχολικόσ 
ζωόσ τϐςο τισ κοινωνικϋσ ϐςο και τισ ακαδημαώκϋσ (Brostrom, 2002). Ο ςχεδιαςμϐσ ενϐσ 
οργανωμϋνου ςυςτόματοσ δραςτηριοτότων μετϊβαςησ απϐ πλευρϊσ των εκπαιδευτικών 
των δυο ςχολικών μονϊδων, τϐςο τησ ςχολικόσ μονϊδασ αφετηρύασ (νηπιαγωγεύο) ϐςο και 
τησ ςχολικόσ μονϊδασ προοριςμοϑ (δημοτικοϑ ςχολεύου), μπορεύ να αποτρϋψει τη βύωςη 
τησ φϊςησ αυτόσ ςτη ζωό του νηπύου ωσ πολιτιςμικοϑ ςοκ (Brostrom, 2007). Η 
αποκατϊςταςη τησ ιςορροπύασ μεταξϑ του οικεύου και του καινοϑριου περιβϊλλοντοσ 
εξαρτϊται απϐ το βαθμϐ ςυμβατϐτητϊσ τουσ ϐςον αφορϊ τουσ ςκοποϑσ, τουσ ςτϐχουσ, το 
αναλυτικϐ πρϐγραμμα αλλϊ και την κατϊλληλη προετοιμαςύα του νηπύου να διαχειριςτεύ τισ 
αλλαγϋσ τισ οπούεσ ςυνεπϊγεται η διαδικαςύα αυτό (Αλευριϊδου κ.α, 2008).  
      Η ομαλό μετϊβαςη απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ ςχολεύο μπορεύ να διαςφαλιςτεύ 
αφενϐσ με την ςϑνδεςη μεταξϑ των ςκοπών, των ςτϐχων και του αναλυτικοϑ 
προγρϊμματοσ των δυο ςχολικών μονϊδων και αφετϋρου με την κατϊλληλη προετοιμαςύα 
του παιδιοϑ ώςτε να εύναι ςε θϋςη να προβλϋπει, να ελϋγχει και να διαχειρύζεται τισ αλλαγϋσ 
που προκαλεύ η μετϊβαςη (Βρυνιώτη κ.α, 2008). Με τον τρϐπο αυτϐ η μετϊβαςη μπορεύ να 
βιωθεύ απϐ το νόπιο ςαν μια ευχϊριςτη εμπειρύα και ϐχι ςαν μια διαδικαςύα ςυνδεδεμϋνη με 
αρνητικϊ ςυναιςθόματα. 
 
 

Η ςυνεργατικό διδαςκαλύα ωσ βαςικό προώπόθεςη ενόσ επιτυχημϋνου 
προγρϊμματοσ μετϊβαςησ 
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      Η ςυνεργαςύα μεταξϑ των εκπαιδευτικών των δυο βαθμύδων εκπαύδευςησ, προςχολικό 
και ςχολικό αποτελεύ μια προϒπϐθεςη εκ των ουκ ϊνευ για την επιτυχό ϋκβαςη ενϐσ 
προγρϊμματοσ μετϊβαςησ. ημαντικϐσ εδώ κρύνεται ο ρϐλοσ και των προώςταμϋνων των 
ςχολικών μονϊδων οι οπούοι καλοϑνται με τη ςτϊςη τουσ και τη ςυμπεριφορϊ τουσ να 
δημιουργοϑν κουλτοϑρα ςυνεργαςύασ τϐςο μϋςα ςτη ςχολικό μονϊδα ϐςο και ϋξω απϐ αυτό. 
Επιπλϋον πρϋπει να ενιςχϑουν την πρωτοβουλύα των εκπαιδευτικών να ςυμμετϋχουν ςε 
τϋτοιου εύδουσ προγρϊμματα. Σο ϐφελοσ για τη ςχολικό μονϊδα υποδοχόσ (δημοτικϐ 
ςχολεύο) απϐ την εκπϐνηςη ενϐσ προγρϊμματοσ μετϊβαςησ απϐ κοινοϑ με το νηπιαγωγεύο 
εύναι διπλϐ καθώσ αφενϐσ ςτη ςχολικό μονϊδα υποδοχόσ δύνεται η δυνατϐτητα να γνωρύςει 
καλϑτερα τουσ μελλοντικοϑσ τησ μαθητϋσ και τισ ανϊγκεσ τουσ και αφετϋρου να οργανώςει 
κατϊλληλα το μαθηςιακϐ περιβϊλλον προκειμϋνου εκεύνοι να βιώςουν ευχϊριςτα και χωρύσ 
ϊγχοσ τον νϋο τουσ ρϐλο ωσ μαθητϋσ δημοτικοϑ ςχολεύου. Σο νηπιαγωγεύο με τη ςειρϊ του 
μπορεύ να παύξει υποςτηρικτικϐ και καθοδηγητικϐ ρϐλο ςτην προςπϊθεια των νηπύων να 
μεταβοϑν ομαλϊ ςτη νϋα ςχολικό πραγματικϐτητα.  
     Η ςυνεργατικό διδαςκαλύα εύναι μια μορφό διδαςκαλύασ μπορεύ να οικοδομόςει γϋφυρεσ 
επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτο οικεύο με το ϊγνωςτο, ανούκειο  ςχολικϐ περιβϊλλον. 
«υνεργατικό ό ςυλλογικό διδαςκαλύα εύναι η ςυνεργαςύα δϑο ό περιςςϐτερων 
εκπαιδευτικών για το ςχεδιαςμϐ, τη διεξαγωγό και την αξιολϐγηςη διδακτικών 
δραςτηριοτότων ςτην ύδια ομϊδα μαθητών» (Λιακοποϑλου, 2007). Προεξϊρχων ςτοιχεύο 
τησ ςυγκεκριμϋνησ μορφόσ διδαςκαλύασ εύναι η αλληλεπύδραςη μεταξϑ των ανθρώπων 
καθώσ η γνώςη οικοδομεύται μϋςα απϐ αυτόν και βαςικϋσ προϒποθϋςεισ τησ εφαρμογόσ τησ 
οι εξόσ: δϋςμευςη των ςυνεργαζϐμενων εκπαιδευτικών ςε κοινοϑσ ςτϐχουσ, αμοιβαύα 
εμπιςτοςϑνη, ευελιξύα, ξεκϊθαροι ρϐλοι, ανϊλογη προετοιμαςύα των μαθητών και φυςικϊ 
ςυλλογικό προςπϊθεια (Λιακοποϑλου, 2007). Τπϐ την προϒπϐθεςη ιςχϑοσ των παραπϊνω 
ϐρων η ςυνεργατικό διδαςκαλύα μπορεύ να παροτρϑνει εκπαιδευτικοϑσ και μαθητϋσ να 
εργαςτοϑν μαζύ για την επύτευξη ενϐσ κοινοϑ ςκοποϑ. την προκειμϋνη περύπτωςη μπορεύ 
να βοηθόςει τισ δυο βαθμύδεσ εκπαύδευςησ, προςχολικό και ςχολικό να ϋλθουν πιο κοντϊ 
και να γνωρύςει η μια το διδακτικϐ και μαθηςιακϐ πλαύςιο τησ ϊλλησ. Η εκπϐνηςη ενϐσ 
προγρϊμματοσ μετϊβαςησ προςφϋρεται για το ςκοπϐ αυτϐ. Με τον τρϐπο αυτϐ τα νόπια, 
μϋςα απϐ την αλληλεπύδραςη με μεγαλϑτερουσ μαθητϋσ θα βοηθηθοϑν ςτην υιοθϋτηςη του 
νϋου τουσ ρϐλου και θα νιώςουν μεγαλϑτερη αςφϊλεια και αυτοπεπούθηςη ςτο νϋο ςχολικϐ 
περιβϊλλον.  

 
υνεργαςύα των ολοόμερων τμημϊτων δυο ςχολικών μονϊδων ςτο ςχεδιαςμό 
και ςτην υλοπούηςη ενόσ προγρϊμματοσ μετϊβαςησ 
 
      Λαμβϊνοντασ υπ’ ϐψιν τη ςημαντικϐτητα τησ φϊςησ τησ μετϊβαςησ απϐ το νηπιαγωγεύο 
ςτο δημοτικϐ ςχολεύο ςτη ζωό ενϐσ παιδιοϑ καθώσ και τα οφϋλη τησ ςυνεργατικόσ 
διδαςκαλύασ οι εκπαιδευτικού των ολοόμερων τμημϊτων δυο ςχολικών μονϊδων,  
νηπιαγωγεύου και  δημοτικοϑ ςχολεύου ςυνεργϊςτηκαν απϐ κοινοϑ ςτο ςχεδιαςμϐ και ςτην 
υλοπούηςη ενϐσ προγρϊμματοσ μετϊβαςησ το ςχολικϐ ϋτοσ 2014 - 2015. Σο πρϐγραμμα 
εκπονόθηκε ςτο ολοόμερο πρϐγραμμα των δϑο ςχολεύων καθώσ υπόρχε περιςςϐτεροσ 
διαθϋςιμοσ χρϐνοσ αλλϊ και μεγαλϑτερη  ευελιξύα ςτο διδακτικϐ πλαύςιο.  
      κοπϐσ όταν τα νόπια να ςυνεργαςτοϑν  με τουσ μαθητϋσ του ολοόμερου δημοτικοϑ 
ςχολεύου που βρύςκεται πληςύον του νηπιαγωγεύου, ςε κοινϋσ δραςτηριϐτητεσ προκειμϋνου 
τα μεν νόπια να ειςαχθοϑν αβύαςτα ςτη νϋα ςχολικό πραγματικϐτητα και να γνωρύςουν το 
κοινωνικϐ και διδακτικϐ πλαύςιο λειτουργύασ τησ, οι δε μαθητϋσ του δημοτικοϑ ςχολεύου να 
λειτουργόςουν ωσ «μϋντορεσ» για τα νόπια ενςτερνιζϐμενα τον ρϐλο του βοηθοϑ, 
καθοδηγητό και υποςτηρικτό ςτην προςπϊθεια των νηπύων να αποκτόςουν την μελλοντικό 
ταυτϐτητα του μαθητό. Ειδικϐτερα τϋθηκαν οι ακϐλουθοι ςτϐχοι: 
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 Η εξοικεύωςη των νηπύων με το χώρο του δημοτικοϑ ςχολεύου, το εκπαιδευτικϐ 
προςωπικϐ και τισ διδακτικϋσ πρακτικϋσ που εφαρμϐζονται ςε αυτϐ 

 Η εμπϋδωςη αιςθόματοσ αςφϊλειασ και εμπιςτοςϑνησ ςτο νϋο ςχολεύο 
 Η ενύςχυςη τησ αυτοεκτύμηςησ των νηπύων 
 Η ϊμβλυνςη αιςθημϊτων ϐπωσ ϊγχοσ, αγωνύα, φϐβοσ για το καινοϑργιο ςχολικϐ 

περιβϊλλον 
 Η ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ και επικοινωνύασ των δυο ςχολικών βαθμύδων 
 Η ενημϋρωςη των γονιών για την ςημαντικϐτητα τησ φϊςησ μετϊβαςησ απϐ το 

νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ ςχολεύο και η εξαςφϊλιςη τησ ςυνεργαςύασ τουσ. 
       

Σα καινοτόμα ςτοιχεύα του προγρϊμματοσ  
 
     ϑμφωνα με την ϊποψη του Fullan (1991), η εκπαιδευτικό καινοτομύα δύνει ϋμφαςη ςε 
ενϋργειεσ που εμπεριϋχουν και προωθοϑν νϋεσ αντιλόψεισ για την εκπαύδευςη ςε τρεύσ 
διαςτϊςεισ: 

 Φρόςη νϋων διδακτικών μϋςων 
 Εφαρμογό νϋων διδακτικών προςεγγύςεων 
 Αλλαγό αρχών και πεποιθόςεων 

     Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα μετϊβαςησ απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ εςτύαςε ςε 
καινοτϐμα ςτοιχεύα ϐςον αφορϊ την διδακτικό προςϋγγιςη και την αλλαγό των ςχϋςεων 
μεταξϑ των εμπλεκϐμενων μερών (εκπαιδευτικού, μαθητϋσ, γονεύσ) ϐπωσ: 

- Σην αξιοπούηςη του ολοόμερου προγρϊμματοσ των δυο ςχολικών μονϊδων καθώσ οι 
δραςτηριϐτητεσ διεξόχθηςαν εξ’ ολοκλόρου ςτην απογευματινό ζώνη του 
ολοημϋρου 

- Σην ςυνεργατικό διδαςκαλύα ςε μεικτό ομϊδα μαθητών αποτελοϑμενη απϐ νόπια 
και μαθητϋσ δημοτικοϑ ςχολεύου  

- Σην γνωριμύα και προςϋγγιςη των δυο εκπαιδευτικών βαθμύδων, προςχολικόσ και 
ςχολικόσ και την δημιουργύα διαϑλων επικοινωνύασ μεταξϑ αυτών διαμϋςου  
δραςτηριοτότων οι οπούεσ περιεύχαν ςτοιχεύα απϐ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα και τισ 
διδακτικϋσ πρακτικϋσ των δυο βαθμύδων 

- Σην επύτευξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ και αλληλεπύδραςησ ανϊμεςα ςτουσ 
εμπλεκϐμενουσ εκπαιδευτικοϑσ, νηπιαγωγϐ και δϊςκαλο καθώσ εργϊςτηκαν απϐ 
κοινοϑ για τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη των δραςτηριοτότων μϋςα ςε ϋνα 
κλύμα εποικοδομητικοϑ διαλϐγου και γϐνιμησ ανταλλαγόσ απϐψεων 

- Σην εμπϋδωςη ενϐσ κλύματοσ εμπιςτοςϑνησ και υποςτόριξησ μεταξϑ των μαθητών 
των δυο βαθμύδων καθώσ οι μεγαλϑτεροι μαθητϋσ λειτοϑργηςαν ωσ μϋντορεσ και 
καθοδηγητϋσ των νηπύων ςτο πρϐγραμμα 

- Σην ςυνεργαςύα των γονϋων με τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τουσ μαθητϋσ  
 

Η πορεύα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ 
 
     Σο πρϐγραμμα μετϊβαςησ απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ διεξόχθη κατϊ το χρονικϐ 
διϊςτημα Απρύλιοσ – Ιοϑνιοσ 2015. Η χρονικό του διϊρκεια όταν δυϐμιςη μόνεσ. Για τον 
ςχεδιαςμϐ του προγρϊμματοσ ακολουθόθηκαν τα  παρακϊτω  ςτϊδια διεξαγωγόσ ενϐσ 
προγρϊμματοσ μετϊβαςησ: Οργϊνωςη τησ ομϊδασ μετϊβαςησ και του ςχεδύου εργαςύασ 
(οριςμϐσ χρονοδιαγρϊμματοσ και αποτϑπωςη τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ), ςχεδιαςμϐσ, 
εφαρμογό, διαδικαςύεσ ολοκλόρωςησ του ςχεδύου εργαςύασ. Σελικό αξιολϐγηςη 
(Αλευριϊδου κ.ϊ, 2008). 
      Οργϊνωςη τησ ομϊδασ μετϊβαςησ: Προκειμϋνου να οργανωθεύ η ομϊδα μετϊβαςησ 
αρχικϊ ϋγινε μια πρώτη επαφό τησ προώςταμϋνησ του νηπιαγωγεύου με τη διευθϑντρια του 
δημοτικοϑ ςχολεύου και τον εκπαιδευτικϐ του ολοόμερου τμόματοσ. τη ςυζότηςη τϋθηκε 
απϐ την προώςταμϋνη του νηπιαγωγεύου η πρϐθεςη τησ εκπϐνηςησ ενϐσ κοινοϑ 
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προγρϊμματοσ μετϊβαςησ απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ ςχολεύο και ζητόθηκε η 
ςυνδρομό τουσ και η ςυνεργαςύα τουσ για το ςκοπϐ αυτϐ. Αφοϑ ϐλοι ςυμφώνηςαν για τη 
ςημαντικϐτητα ενϐσ τϋτοιου εύδουσ προγρϊμματοσ για τισ δυο πλευρϋσ, ςτη ςυνϋχεια ϋγινε 
μια δεϑτερη ςυνϊντηςη ανϊμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ, δηλαδό την νηπιαγωγϐ και τον 
δϊςκαλο του ολοόμερου προγρϊμματοσ, προκειμϋνου να οργανωθεύ η ομϊδα μετϊβαςησ και 
να διαμορφωθεύ το πλαύςιο ςυνεργαςύασ και ο τρϐποσ ανϊπτυξησ του προγρϊμματοσ. την 
ομϊδα μετϊβαςησ αποφαςύςτηκε να ςυμμετϋχουν οι εκπαιδευτικού, οι μαθητϋσ και οι γονεύσ 
των νηπύων. 
      Οργϊνωςη του προγρϊμματοσ (οριςμϐσ χρονοδιαγρϊμματοσ και αποτϑπωςη τησ 
παροϑςασ κατϊςταςησ). Η διϊρκεια του προγρϊμματοσ ορύςτηκε να εύναι δυϐμιςη 
περύπου μόνεσ. Σο πρϐγραμμα ϊρχιςε να υλοποιεύται τον Απρύλιο και ϋληξε ςτισ αρχϋσ 
Ιουνύου λύγο πριν τη λόξη του διδακτικοϑ ϋτουσ. Πριν το ςχεδιαςμϐ των δραςτηριοτότων 
ϋγινε μια αρχικό διερεϑνηςη των απϐψεων των νηπύων και των γονιών τουσ για το 
καινοϑργιο ςχολεύο. Η διερεϑνηςη των απϐψεων των γονιών ϋγινε μϋςω ερωτηματολογύου 
το οπούο περιεύχε ερωτόςεισ τϐςο κλειςτοϑ τϑπου ϐςο και ανοιχτοϑ. Η ανύχνευςη των 
απϐψεων των νηπύων ϋγινε μϋςω ςυνϋντευξησ. Οι απαντόςεισ τουσ αποτυπώθηκαν ςε 
ςχετικϐ φϑλλο καταγραφόσ. Η επεξεργαςύα των ερωτηματολογύων που δϐθηκαν ςτουσ 
γονεύσ ϋδειξε ϐτι εκεύνοι νιώθουν ανηςυχύα αλλϊ και ενθουςιαςμϐ που το παιδύ τουσ 
μεγαλώνει και θα πϊει ςτην πρώτη δημοτικοϑ. Σο βαςικϐ τουσ μϋλημα όταν  η προςαρμογό 
του παιδιοϑ τουσ ςτο νϋο περιβϊλλον με ϋμφαςη ςτην ανταπϐκριςη ςτισ κοινωνικϋσ και 
ακαδημαώκϋσ προκλόςεισ του νϋου τουσ ρϐλου. Σα νόπια πϊλι ϋδειξαν χαροϑμενα που θα 
πϊνε ςτο νϋο, μεγϊλο ςχολεύο παρϊλληλα ϐμωσ εξϋφραςαν την αγωνύα τουσ για τη νϋα 
κατϊςταςη που πρϐκειται να αντιμετωπύςουν καθώσ και μια νοςταλγικό διϊθεςη για ϐςα 
θα αφόςουν πύςω τουσ (το νηπιαγωγεύο, τουσ ςυμμαθητϋσ και τισ  νηπιαγωγοϑσ).  ήταν 
ερωτόθηκαν πωσ θα όθελαν να εύναι η τϊξη τουσ και το νϋο τουσ ςχολεύο ομϐφωνα 
απϊντηςαν ϐτι θα όθελαν να μοιϊζει με το νηπιαγωγεύο. 
       Ϊπειτα απϐ την επεξεργαςύα των δεδομϋνων των ερωτηματολογύων κλόθηκαν οι γονεύσ 
των νηπύων ςε μια ενημερωτικό ςυνϊντηςη με τη νηπιαγωγϐ. Αφοϑ ενημερώθηκαν για την 
ςημαντικϐτητα τησ φϊςησ τησ μετϊβαςησ απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο δημοτικϐ ςχολεύο 
ζητόθηκε η ςυνεργαςύα τουσ ςτην εκπϐνηςη ενϐσ προγρϊμματοσ που ωσ ςτϐχο θα εύχε να 
βοηθόςει τα παιδιϊ τουσ ςτο ομαλϐ  πϋραςμα απϐ τη μια βαθμύδα εκπαύδευςησ ςτην ϊλλη. Η 
νηπιαγωγϐσ ζότηςε απϐ τουσ γονεύσ να μιλόςουν ςτα παιδιϊ τουσ για το δημοτικϐ ςχολεύο 
αναφϋροντϊσ τουσ πϐςο ςπουδαύο εύναι που μεγαλώνουν και εςτιϊζοντασ ςτα θετικϊ 
ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ αυτόσ. Επύςησ τουσ ζητόθηκε να εύναι υποςτηρικτικού προσ τα 
νόπια καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ ενιςχϑοντασ με την ςτϊςη τουσ τη 
διαμϐρφωςη απϐ τα παιδιϊ τουσ μιασ θετικόσ εικϐνασ για το δημοτικϐ ςχολεύο. 
      χεδιαςμϐσ: Σα δεδομϋνα απϐ την επεξεργαςύα των ερωτηματολογύων ελόφθηςαν 
υπϐψη κατϊ το ςχεδιαςμϐ των δραςτηριοτότων μετϊβαςησ. ε μια τρύτη ςυνϊντηςη των 
εκπαιδευτικών των δυο ςχολικών μονϊδων, υπεϑθυνων για την εκπϐνηςη του 
προγρϊμματοσ ςυζητόθηκε διεξοδικϊ το διδακτικϐ πλαύςιο των δυο βαθμύδων εκπαύδευςησ 
καθώσ και ο τρϐποσ λειτουργύασ του ολοόμερου προγρϊμματοσ ςε αυτϋσ. Ϊτςι 
αποφαςύςτηκε απϐ κοινοϑ να διεξαχθοϑν δραςτηριϐτητεσ ςτο ολοόμερο πρϐγραμμα των 
δυο ςχολεύων που ωσ ςτϐχο θα εύχαν την γνωριμύα των μαθητών των δυο ςχολεύων, των 
διδακτικών πρακτικών που ακολουθοϑνται ςε αυτϋσ και την ανϊπτυξη ενϐσ κλύματοσ 
ςυνεργαςύασ και ομαδικϐτητασ μεταξϑ των μαθητών. Για το ςκοπϐ αυτϐ ςχεδιϊςτηκαν δϋκα 
δραςτηριϐτητεσ απϐ κοινοϑ με τη νηπιαγωγϐ και τον δϊςκαλο του ολοημϋρου, οι οπούεσ 
θεωρόθηκαν κατϊλληλεσ προκειμϋνου να επιτευχθοϑν οι παραπϊνω ςτϐχοι. Οι 
δραςτηριϐτητεσ επιλϋχθηκε να πραγματοποιηθοϑν εναλλϊξ και ςτα δυο ςχολεύα μϋςα απϐ 
δϋκα προγραμματιςμϋνεσ επιςκϋψεισ τησ μιασ ςχολικόσ μονϊδασ ςτην ϊλλη. Οι επιςκϋψεισ 
εύχαν διϊρκεια μιασ ώρασ και δεκαπϋντε λεπτών και διεξόχθηςαν με τουσ δυο 
εκπαιδευτικοϑσ ςτην τϊξη ςε μεικτό ομϊδα μαθητών αποτελοϑμενη απϐ νόπια και μαθητϋσ 
δημοτικοϑ ςχολεύου.   
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      Εφαρμογό: Πριν την εφαρμογό των δραςτηριοτότων ϋγινε ενημϋρωςη και 
προετοιμαςύα των μαθητών των δυο ςχολικών μονϊδων. Η νηπιαγωγϐσ ενημϋρωςε τα 
νόπια ϐτι θα τα βοηθόςει να γνωρύςουν καλϑτερα το μεγϊλο ςχολεύο που πρϐκειται να 
φοιτόςουν την επϐμενη χρονιϊ. Για το ςκοπϐ αυτϐ θα επιςκεφθοϑν το καινοϑργιο ςχολεύο 
για να δουν τουσ χώρουσ, να γνωρύςουν τουσ μελλοντικοϑσ τουσ ςυμμαθητϋσ και τον 
δϊςκαλο και να κϊνουν μαζύ κοινϋσ δραςτηριϐτητεσ. Ο δϊςκαλοσ απϐ την πλευρϊ του 
ενημϋρωςε τουσ μαθητϋσ του ϐτι θα τουσ επιςκεφθοϑν τα νόπια και ζότηςε τη βοόθειϊ τουσ 
ώςτε να τα κϊνουν να αιςθανθοϑν ϊνετα και χαροϑμενα ςτο ςχολεύο ςτο οπούο θα 
φοιτόςουν ςε λύγο καιρϐ. 
      Ϊπειτα απϐ την ενημϋρωςη και την προετοιμαςύα των μαθητών ϊρχιςε η υλοπούηςη των 
δραςτηριοτότων που εύχαν αρχικϊ ςχεδιαςτεύ.  
     Προετοιμαςύα - Επύςκεψη μαθότριασ τησ Α΄ τϊξησ του δημοτικοϑ ςχολεύου ςτο 
νηπιαγωγεύο: Πριν την ϋναρξη του προγρϊμματοσ μια μαθότρια τησ πρώτησ τϊξησ και 
ςυμμαθότρια των νηπύων την προηγοϑμενη χρονιϊ επιςκϋφθηκε το νηπιαγωγεύο για να 
τουσ μιλόςει για την καθημερινϐτητϊ τησ ωσ μαθότρια τησ πρώτησ τϊξησ του δημοτικοϑ 
ςχολεύου. Σα νόπια χϊρηκαν που ςτην παρϋα τουσ εύχαν μια φύλη απϐ τα παλιϊ και ϐλο 
αγωνύα τισ ϋθεςαν ερωτόςεισ για διϊφορα θϋματα που ςχετύζονταν με την μετϊβαςό τουσ 
ςτο δημοτικϐ ςχολεύο. Μερικϋσ απϐ τισ ερωτόςεισ αφοροϑςαν το πώσ ϋνιωςε εκεύνη την 
πρώτη μϋρα ςτο δημοτικϐ ςχολεύο, τι τησ ϋλειψε απϐ το νηπιαγωγεύο, πωσ εύναι μια μϋρα 
ςτο δημοτικϐ ςχολεύο, ποια μαθόματα ϋχει, πωσ εύναι η τϊξη τησ, αν ϋχει καλϐ δϊςκαλο. 

 1η επύςκεψη γνωριμύασ του νηπιαγωγεύου με το δημοτικϐ ςχολεύο: τϐχοσ τησ 
πρώτησ επύςκεψησ όταν η γνωριμύα με τουσ μελλοντικοϑσ ςυμμαθητϋσ και το νϋο 
ςχολεύο.  Πριν την πρώτη επύςκεψη οι μαθητϋσ των δυο ςχολεύων ετούμαςαν δώρα 
ανταλλαγόσ. Σα νόπια ϋνα κολϊζ με ανοιξιϊτικο θϋμα και οι μαθητϋσ του δημοτικοϑ 
ϋνα ϊλμπουμ με ζωγραφιϋσ. Αφοϑ οι μαθητϋσ αντϊλλαξαν τα δώρα τουσ ακολοϑθηςε 
παιχνύδι γνωριμύασ μεταξϑ τουσ και ςτη ςυνϋχεια ξενϊγηςη απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ 
μαθητϋσ ςτουσ χώρουσ του δημοτικοϑ ςχολεύου. Ϊπειτα τα νόπια ϋθεςαν ερωτόςεισ 
ςτουσ μεγϊλουσ μαθητϋσ και ςτο δϊςκαλο για απορύεσ και προβληματιςμοϑσ που 
εύχαν για το δημοτικϐ ςχολεύο. ήταν τα νόπια επϋςτρεψαν ςτο νηπιαγωγεύο 
ζωγρϊφιςαν ϐτι τουσ ϋκανε εντϑπωςη απϐ το καινοϑργιο ςχολεύο.   

 2η επύςκεψη – Κουκλοθϋατρο και μουςικοκινητικϊ παιγνύδια ςτο 
νηπιαγωγεύο: τϐχοσ τησ δεϑτερησ επύςκεψησ όταν να ξαναθυμηθοϑν οι μαθητϋσ 
του δημοτικοϑ ςχολεύου το παλιϐ τουσ ςχολεύο και να γνωρύςει ο δϊςκαλοσ τον 
χώρο (διϊταξη των επύπλων, διακϐςμηςη, γωνιϋσ) καθώσ και τον τρϐπο εργαςύασ 
ςτο νηπιαγωγεύο. Σα νόπια υποδϋχθηκαν τουσ μεγαλϑτερουσ μαθητϋσ και τον 
δϊςκαλο. Σουσ προςϋφεραν ςοκολατϋνια μπιςκϐτα για καλωςϐριςμα και ϋπειτα 
τουσ ξενϊγηςαν ςτο χώρο. Οι μαθητϋσ του δημοτικοϑ ανακϊλεςαν ςτη μνόμη τουσ 
ϐμορφεσ ςτιγμϋσ απϐ τα χρϐνια που φοιτοϑςαν ςτο νηπιαγωγεύο και τισ 
μοιρϊςτηκαν με τα νόπια. τη ςυνϋχεια ϋπαιξαν ϐλοι μαζύ κουκλοθϋατρο και 
μουςικοκινητικϊ παιγνύδια. 

 3η επύςκεψη – Γνωριμύα με τα μαθόματα και τον τρϐπο διδαςκαλύασ ςτο 
δημοτικϐ ςχολεύο: τϐχοσ τησ επύςκεψησ αυτόσ όταν να γνωρύςουν τα νόπια τον 
τρϐπο διδαςκαλύασ ςτο δημοτικϐ ςχολεύο, τον τρϐπο εργαςύασ των μαθητών ςτην 
τϊξη, τα μαθόματα, τα βιβλύα και τα τετρϊδιϊ τουσ. Επειδό το ολοόμερο πρϐγραμμα 
του δημοτικοϑ ςχολεύου παρακολουθοϑςαν μαθητϋσ απ’ ϐλεσ τισ τϊξεισ τα νόπια 
γνώριςαν τα μαθόματα και τα βιβλύα ϐλων των τϊξεων και ϐχι μϐνο τησ πρώτησ 
τϊξησ. τη ςυνϋχεια ο δϊςκαλοσ ϋδειξε ςτα νόπια πωσ εκεύνοσ εργϊζεται ςτην τϊξη 
με τουσ μαθητϋσ του ενώ απαντοϑςε ςτισ ϐποιεσ απορύεσ του εξϋφραζαν. 

 4η επύςκεψη – Μουςικό και εικαςτικό ϋκφραςη ςτο νηπιαγωγεύο: τϐχοσ των 
επϐμενων επιςκϋψεων όταν το μεγαλϑτερο δϋςιμο τησ ομϊδασ των νηπύων και των 
μαθητών του δημοτικοϑ ςχολεύου μϋςα απϐ ευχϊριςτεσ δραςτηριϐτητεσ. ήλοι μαζύ 
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ϋφτιαξαν ϋργα απϐ πλαςτελύνη, τραγοϑδηςαν  τραγοϑδια που ϐλοι γνώριζαν και 
αςχολόθηκαν με το ελεϑθερο παιγνύδι ςτην αυλό του νηπιαγωγεύου. 

 5η επύςκεψη – Κοινϐ μεςημεριανϐ γεϑμα και ομαδικϊ κινητικϊ παιγνύδια ςτο 
δημοτικϐ ςχολεύο: Η ομϊδα όρθε ακϐμα πιο κοντϊ καθώσ νόπια και μαθητϋσ του 
δημοτικοϑ απϐλαυςαν ϐλοι μαζύ το μεςημεριανϐ τουσ γεϑμα ςτο δημοτικϐ ςχολεύο. 
Ϊτςι τα νόπια γνώριςαν την ρουτύνα του ολοόμερου προγρϊμματοσ ςτο δημοτικϐ 
ςχολεύο. ίςτερα ϋπαιξαν ϐλοι μαζύ κινητικϊ ομαδικϊ παιχνύδια ςτην αυλό του 
δημοτικοϑ ςχολεύου. 

 6η επύςκεψη – Επεξεργαςύα ενϐσ ποιόματοσ, γλωςςικϋσ και μαθηματικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ ςτο νηπιαγωγεύο: Ο δϊςκαλοσ του δημοτικοϑ ςχολεύου γνώριςε 
τον τρϐπο διδαςκαλύασ ςτο νηπιαγωγεύο. Για το ςκοπϐ αυτϐ η νηπιαγωγϐσ με ϐλη 
την ομϊδα των μαθητών (νόπια και μαθητϋσ δημοτικοϑ ςχολεύου) επεξεργϊςτηκε 
ϋνα πούημα και ςχεδύαςε γλωςςικϊ και μαθηματικϊ παιχνύδια πϊνω ς’ αυτϐ. τη 
ςυνϋχεια καταςκεϑαςαν ϐλοι μαζύ μια χειροτεχνύα ςχετικό με το πούημα.  

 7η επύςκεψη – Γλωςςικϊ παιγνύδια ςτο δημοτικϐ ςχολεύο: την ϋβδομη 
επύςκεψη οι μαθητϋσ του νηπιαγωγεύου και του δημοτικοϑ ςχολεύου ϋπαιξαν 
γλωςςικϊ παιγνύδια μϋςα ςτην τϊξη τα οπούα εύχαν ετοιμϊςει απϐ κοινοϑ η 
νηπιαγωγϐσ και ο δϊςκαλοσ. Οι μαθητϋσ του δημοτικοϑ χϊρηκαν πϊρα πολϑ την ϐλη 
διαδικαςύα η οπούα τουσ ξαναθϑμιςε τον παιγνιώδη τρϐπο προςϋγγιςησ τησ γνώςησ. 

 8η επύςκεψη – Ομαδικϐσ πύνακασ ζωγραφικόσ ςτο νηπιαγωγεύο: ήλοι οι 
μαθητϋσ δοϑλεψαν ςυνεργατικϊ και ομαδικϊ ςτον χώρο του νηπιαγωγεύου 
φτιϊχνοντασ ϋναν μεγϊλο  πύνακα ζωγραφικόσ. 

 9η επύςκεψη – Μαθηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και δραςτηριϐτητεσ γραφόσ 
ςτο δημοτικϐ ςχολεύο: Σα νόπια παρακολοϑθηςαν παρϊδοςη μαθόματοσ ςτο 
δημοτικϐ ςχολεύο. Ο δϊςκαλοσ εύχε ετοιμϊςει εϑκολεσ εργαςύεσ για τα νόπια ςτη 
γλώςςα και ςτα μαθηματικϊ. Σα νόπια ϋφτιαξαν το ςπιτϊκι τησ αλφαβότασ και το 
δϋντρο των αριθμών με τη βοόθεια των μεγαλϑτερων μαθητών. 

 10η επύςκεψη – Γιορτό με την ευκαιρύα λόξησ του προγρϊμματοσ ςτο 
δημοτικϐ ςχολεύο: Η δϋκατη επύςκεψη όταν και η τελευταύα του προγρϊμματοσ και 
πραγματοποιόθηκε με τη λόξη του. Οργανώθηκε μια μικρό γιορτό για γονεύσ και 
μαθητϋσ των δυο ςχολεύων ϐπου ϋγινε και η απονομό επαύνων ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ 
μαθητϋσ ςτο πρϐγραμμα. Η γιορτό τελεύωςε με την υπϐςχεςη των μαθητών του 
δημοτικοϑ ςχολεύου να βοηθόςουν το επϐμενο ςχολικϐ ϋτοσ τα μικρϊ πρωτϊκια, 
τουσ φύλουσ τουσ, ςε οτιδόποτε χρειαςτοϑν κατϊ την εύςοδϐ τουσ ςτο νϋο ςχολεύο. 
Οι γονεύσ των νηπύων αντϊλλαξαν απϐψεισ με τουσ γονεύσ των μαθητών του 
δημοτικοϑ ςχολεύου για την ιδιαύτερη αυτό φϊςη ςτη ζωό των παιδιών τουσ, 
εξϋφραςαν απορύεσ και ανηςυχύεσ και πόραν καθηςυχαςτικϋσ απαντόςεισ.  

      Διαδικαςύεσ ολοκλόρωςησ του προγρϊμματοσ. Σελικό αξιολϐγηςη. Με τη λόξη του 
προγρϊμματοσ γονεύσ και μαθητϋσ ερωτόθηκαν ξανϊ για το πώσ βύωςαν ϐλη αυτό τη 
διαδικαςύα. Οι γονεύσ κλόθηκαν ςε μια τελικό ενημερωτικό ςυνϊντηςη απϐ τουσ δϑο 
εκπαιδευτικοϑσ για να ςυζητόςουν τα ςυναιςθόματα και τισ απϐψεισ τουσ με την 
ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ. Κοινό ϋκφραςη ϐλων αποτϋλεςε το γεγονϐσ ϐτι τώρα 
ϋνιωθαν πιο ςύγουροι ϐτι τα παιδιϊ τουσ θα μπορϋςουν να τα καταφϋρουν και να 
ανταπεξϋλθουν ςτισ προκλόςεισ του νϋου ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ. Ακολοϑθηςαν οδηγύεσ 
απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ προσ τουσ γονεύσ για τον τρϐπο τον οπούο εκεύνοι θα μποροϑςαν 
να βοηθόςουν αποτελεςματικϊ τα παιδιϊ τουσ να βιώςουν ομαλϊ αυτό τη μεταβατικό φϊςη 
ςτη ζωό τουσ.  
      Σα νόπια πϊλι ϐταν ρωτόθηκαν ςχετικϊ με το πώσ νιώθουν για το καινοϑργιο ςχολεύο 
μετϊ την λόξη του προγρϊμματοσ, απϊντηςαν ϐτι τώρα νιώθουν ανυπομονηςύα να γύνουν 
μαθητϋσ του δημοτικοϑ ςχολεύου και να το γνωρύςουν ακϐμα καλϑτερα. ήπωσ 
χαρακτηριςτικϊ εύπε ϋνα νόπιο «τελικϊ δεν εύναι και τϐςο φοβερϐ το δημοτικϐ ςχολεύο».  
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      Οι μαθητϋσ του δημοτικοϑ ϋνιωςαν υπερόφανοι που ανϋλαβαν τον ρϐλο του μϋντορα των 
νηπύων και δεςμεϑτηκαν ϐτι το νϋο ςχολικϐ ϋτοσ θα υποδεχθοϑν με χαρϊ τουσ νϋουσ τουσ 
ςυμμαθητϋσ ςτο δημοτικϐ ςχολεύο. 
      Οι ςυμμετϋχοντεσ εκπαιδευτικού ϋμαθαν να ςυνεργϊζονται ομαδικϊ και κατϊφεραν να 
γνωρύςουν ςτοιχεύα τησ διδακτικόσ πρακτικόσ των δϑο βαθμύδων και να τα ενςωματώςουν 
ςτον ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη κοινών δραςτηριοτότων.  
      Σο ςημαντικϐτερο ςτοιχεύο, όταν ϐμωσ, ϐτι δεςμεϑτηκαν ϐλοι μαζύ ςε μια διαδικαςύα με 
αφετηρύα την αρμονικό ςυνεργαςύα και την διαμϐρφωςη μιασ κουλτοϑρασ καλόσ 
επικοινωνύασ και εποικοδομητικόσ ανταλλαγόσ απϐψεων. Εξϊλλου ϋνα επιτυχημϋνο 
πρϐγραμμα μετϊβαςησ ςημαύνει πρώτα απ’ ϐλα «ςχϋςεισ και ποιϐτητα ςχϋςεων» 
(Γουργιώτου, 2008) ό αλλιώσ μια μακροπρϐθεςμη ςυνδημιουργικό διαδικαςύα (Αλευριϊδου 
κ.α, 2008).  
 

πκπεξάζκαηα 

 
Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα μετϊβαςησ αποτϋλεςε μια προςπϊθεια των εκπαιδευτικών, 

των μαθητών και των γονιών τουσ να μετατραπεύ το πϋραςμϊ τουσ απϐ το νηπιαγωγεύο ςτο 
δημοτικϐ ςχολεύο ςε μια διαδικαςύα ευχϊριςτη και απαλλαγμϋνη απϐ τα αρνητικϊ 
ςυναιςθόματα που την περιβϊλλουν, ϐπωσ ϊγχοσ και αγωνύα για το ϊγνωςτο που πρϐκειται 
να αντιμετωπύςουν. Κϊτι τϋτοιο, κρύνοντασ απϐ την αλλαγό των ςτϊςεων τϐςο των 
μαθητών ϐςο και των γονιών τουσ, φϊνηκε να επιτεϑχθηκε μϋςα απϐ την υλοπούηςη 
δραςτηριοτότων οι οπούεσ θα όταν ελκυςτικϋσ και ενδιαφϋρουςεσ για τουσ μαθητϋσ και θα 
μποροϑςαν να φϋρουν πιο κοντϊ τον κϐςμο του νηπιαγωγεύου με τον κϐςμο του δημοτικοϑ 
ςχολεύου.       

Οπωςδόποτε μια επιτυχημϋνη μετϊβαςη δεν εξαντλεύται μϋςα απϐ την εκπϐνηςη ενϐσ 
προγρϊμματοσ μετϊβαςησ καθώσ η διαδικαςύα εύναι μακροχρϐνια και απαιτεύ προςεκτικϐ 
ςχεδιαςμϐ ϐχι μϐνο πριν την εύςοδο των νηπύων ςτο δημοτικϐ ςχολεύο αλλϊ και το διϊςτημα 
που ακολουθεύ τησ ειςϐδου του ςτη νϋα ςχολικό πραγματικϐτητα. Για να ςυμβεύ αυτϐ 
απαιτεύται η ςυνεργαςύα των δϑο ςχολικών μονϊδων να μην εύναι ευκαιριακό αλλϊ να 
ςτηρύζεται ςε ϋνα ςυνεκτικϐ και διαρκϋσ ςϑςτημα επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ με 
επύκεντρο πϊντα τον μαθητό και τισ ανϊγκεσ του.  
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Πεξίιεςε 

την  παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζεται η ειςαγωγό μιασ καινοτομικόσ διδακτικόσ 
προςϋγγιςησ που ϋλαβε χώρα ςτο Πειραματικϐ χολεύο του Πανεπιςτημύου 
Θεςςαλονύκησ. Η καινοτομύα αυτό ςυνύςταται ςτον τρϐπο με τον οπούο 
προετοιμϊςτηκε μια ςχολικό γιορτό απϐ τουσ μαθητϋσ του  νηπιαγωγεύου, τησ 
πρώτησ τϊξησ του δημοτικοϑ και τισ εκπαιδευτικοϑσ τουσ. Η πρώτη καινοτομύα 
αφορϊ την επιλογό τησ διδακτικόσ μεθϐδου, τησ ςυνδιδαςκαλύασ, που εφαρμϐςτηκε 
ςτισ δϑο τϊξεισ, την ςυνεργαςύα των εκπαιδευτικών και την ομαδοςυνεργατικό 
προςϋγγιςη των μαθητών.  Αφορμό για την επιλογό του θϋματοσ τησ γιορτόσ 
ςτϊθηκε η ανϊγνωςη του παραμυθιοϑ “Πετρϐςουπα” του Σζον Μουθ. Οι μαθητϋσ 
όρθαν ςε επαφό με τη δϑναμη τησ προςφορϊσ και κινητοποιόθηκε η φανταςύα και 
δημιουργικϐτητϊ τουσ. τα πλαύςια δημιουργικόσ ςυζότηςησ κατϋθεςαν τα 
ςυναιςθόματα και τα πιςτεϑω τουσ. Σο δεϑτερο ςτοιχεύο καινοτομύασ εύναι ο τρϐποσ 
που προςϋγγιςαν την πούηςη οι μαθητϋσ, ερχϐμενοι ςε επαφό με ποιόματα που 
μιλοϑςαν για τα θϋματα που εύχαν ςυζητηθεύ ςτην ολομϋλεια. το τϋλοσ 
δημιουργόθηκε απϐ κοινοϑ, μϋςα απϐ  μια βιωματικό διαδικαςύα, μια ποιητικό 
παραλλαγό του παραμυθιοϑ, η οπούα παρουςιϊςτηκε ςτη ςχολικό γιορτό. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: καινοτομύα, ςυνδιδαςκαλύα, ςυνεργαςύα, πούηςη 

Δηζαγσγή 

Πλαύςιο εργαςύασ 

τισ μϋρεσ μασ που χαρακτηρύζονται απϐ ςυνεχεύσ και ραγδαύεσ εξελύξεισ, ολοϋνα και 
μεγαλώνει η ανϊγκη, το ςχολεύο μϋςα ςτο γενικϐτερο πλαύςιο των μεταβολών και 
αναθεωρόςεων που ςυμβαύνουν ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, να λαμβϊνει υπϐψη του τα νϋα 
δεδομϋνα και να πραγματώνει νϋουσ ςτϐχουσ, εμπλουτύζοντασ τα προγρϊμματϊ του με νϋα 
γνωςτικϊ αντικεύμενα, προωθώντασ και υποςτηρύζοντασ εκπαιδευτικϋσ καινοτομύεσ, 
ανανεώνοντασ τισ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ, βελτιώνοντασ το παιδαγωγικϐ και επικοινωνιακϐ 
κλύμα του, ςτα ιδιαύτερα ενδιαφϋροντα και τισ ανϊγκεσ που δημιουργοϑνται ςτη ςχολικό 
κοινϐτητα ςε ςχϋςη με τουσ μαθητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ, την τοπικό και ευρϑτερη κοινωνύα, 
ώςτε να ανταποκρύνεται αποτελεςματικϊ και με επιτυχύα ςτισ απαιτόςεισ τησ εποχόσ. 
Ιδιαύτερα το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα πρϋπει να καταφϋρει ώςτε η εκπαιδευτικό 
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μονϊδα να εφαρμϐςει και να αξιοποιόςει τισ ςυνεχεύσ αλλαγϋσ και εξελύξεισ και να 
εκμεταλλευτεύ τη μεταςτροφό τησ επύςημησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ που παρατηρεύται τα 
τελευταύα χρϐνια και η οπούα υποςτηρύζει την αναγκαιϐτητα τησ ςωςτόσ διαχεύριςησ τησ 
εκπαιδευτικόσ καινοτομύασ. 

Η ςυγκεκριμϋνη εργαςύα αναδεικνϑει την επιτυχό ειςαγωγό καινοτομιών ςε ϋνα ςχολικϐ 
περιβϊλλον ςτο οπούο ςυνυπϊρχουν η προςχολικό και δημοτικό εκπαύδευςη. Οι 
εκπαιδευτικού ςυνεργϊςτηκαν ςτενϊ και μεθοδικϊ καθϐλη τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 
και εφϊρμοςαν τη ςυνδιδαςκαλύα ωσ καινοτϐμο διδακτικό μϋθοδο, την ομαδικό ςυνεργαςύα 
των μαθητών των δϑο διαφορετικών βαθμύδων, τον τρϐπο διδακτικόσ προςϋγγιςησ τησ 
λογοτεχνύασ και τησ πούηςησ καθώσ και την αξιοπούηςόσ τουσ ςτην καλλιϋργεια του 
προφορικοϑ αφηγηματικοϑ λϐγου ωσ μϋςου επικοινωνύασ των ςκϋψεων, ιδεών, αξιών και 
ςυναιςθημϊτων των μαθητών. 

Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Εκπαιδευτικό καινοτομύα 

   ϑμφωνα με τον  Morrison (1998), εκπαιδευτικό καινοτομύα εύναι η δυναμικό και 
διαρκόσ διαδικαςύα ανϊπτυξησ και βελτύωςησ, η οπούα ενεργοποιεύται κϊθε φορϊ που 
προκϑπτει η ανϊγκη και ςυνεπϊγεται αναδιοργϊνωςη του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ. 
κοπϐσ των καινοτομιών εύναι το ςχολεύο να πετϑχει του ςτϐχουσ που θϋτει 
αντικαθιςτώντασ προγρϊμματα και πρακτικϋσ με νϋεσ και πιο αποτελεςματικϋσ αλλϊζοντασ 
πρωταρχικϊ τισ αντιλόψεισ των εκπαιδευτικών (Leach, 1994). 

ϑμφωνα με τη Δακοποϑλου (2008), οι εκπαιδευτικϋσ καινοτομύεσ που επιλϋγονται να 
υλοποιηθοϑν ςτο ςχολεύο θα πρϋπει να προωθοϑν τον επιςτημονικϐ, κοινωνικϐ και 
πολιτιςτικϐ του ρϐλο, την οικοδϐμηςη  ενϐσ πρωτοποριακοϑ ςχολεύου φορϋα  εκπαύδευςησ 
και πολιτιςμοϑ, με αποδϋκτεσ τϐςο τουσ μαθητϋσ και εκπαιδευτικοϑσ  ϐςο και τουσ γονεύσ 
τουσ καθώσ και τα μϋλη τησ τοπικόσ και ευρϑτερησ κοινωνύασ. 

Για την ειςαγωγό ϐμωσ τησ εκπαιδευτικόσ καινοτομύασ και την πραγματοπούηςό τησ ςτη 
ςχολικό κοινϐτητα θα πρϋπει αρχικϊ να γύνει αποδεκτό η αναγκαιϐτητϊ τησ και να 
προγραμματιςτεύ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, να εύναι ϐλοι ενόμεροι και 
ευαιςθητοποιημϋνοι για την ανϊγκη υλοπούηςόσ τησ (Ζαζϊνη, 2014). Ωρα η εκπαιδευτικό  
καινοτομύα, εκτϐσ απϐ τη μορφό και το περιεχϐμενο, πρϋπει να διϋπεται και απϐ 
ςυνολικϐτητα, προκειμϋνου να εμπλακοϑν ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτεροι ςτην εφαρμογό τησ  
(Παπακωνςταντύνου, 2008), και να προωθηθεύ η κουλτοϑρα ςυνεργαςύασ ςτην 
εκπαιδευτικό μονϊδα.   

Μια επιτυχημϋνη εκπαιδευτικό καινοτομύα, ςϑμφωνα με τον Fullan (1991), θα πρϋπει: 1) 
να ϋχει ξεκϊθαρουσ ςτϐχουσ 2) να υπϊρχει μεταβύβαςη αρμοδιοτότων 3) οι ςυγκροϑςεισ να 
αντιμετωπύζονται εποικοδομητικϊ 4) να κυριαρχεύ το ςυνεργατικϐ πνεϑμα 5) η καινοτομύα 
να εμπλϋκει ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερουσ 6) να γύνεται ρεαλιςτικό αντιμετώπιςη των 
καταςτϊςεων 7) να υπϊρχει μηχανιςμϐσ ανατροφοδϐτηςησ και ενδιϊμεςεσ αξιολογόςεισ για 
την πορεύα και τυχϐν διορθώςεισ 8) να προωθεύ την επαγγελματικό ανϊπτυξη των 
εκπαιδευτικών 9) να βελτιώνει τισ εργαςιακϋσ τουσ ςυνθόκεσ χωρύσ να επιδεινώνει τα 
προβλόματϊ τουσ 

Κϊθε εκπαιδευτικό καινοτομύα καθώσ εύναι μια ουςιαςτικό και ριζικό τροποπούηςη  του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, προϒποθϋτει μια ενϋργεια, μια παρϋμβαςη, ϋνα πρϐγραμμα ό 
μια δραςτηριϐτητα που εφαρμϐζεται και δοκιμϊζεται για πρώτη φορϊ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
εκπαιδευτικϐ πλαύςιο και θεωρεύται ωσ εκπαιδευτικϐσ μεταςχηματιςμϐσ και μεταβολό, που 
το υφιςτϊμενο θεςμικϐ πλαύςιο δεν προϋβλεπε (Δακοποϑλου, 2008). 

Καθοριςτικό εύναι και η εμπλοκό και η ενεργϐσ ςυμμετοχό των γονϋων ςτην οργϊνωςη 
των καινοτομιών καθώσ προϊγεται η επικοινωνύα ςχολεύου- οικογϋνειασ που εύναι 
προϒπϐθεςη για την εφαρμογό των ϐποιων εκπαιδευτικών αλλαγών (Ζαζϊνη, 2014). Εξύςου 
ςημαντικό εύναι ϐμωσ και η ςυμμετοχό των ύδιων των μαθητών ςτη διαδικαςύα τησ 
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υλοπούηςησ τησ καινοτομύασ (Hargreaves & Fullan, 2008). Ϊτςι ϐλεσ οι ομϊδεσ, 
εκπαιδευτικού – μαθητϋσ - γονεύσ, ςυνεργϊζονται αποτελεςματικϊ λϐγω διαφορετικών 
αξιών και τρϐπου θϋαςησ με τελικϐ ςτϐχο την επιτυχό εφαρμογό τησ καινοτομύασ. 
(Δακοποϑλου, 2008).  

Ο  Fullan (1991), υποςτηρύζει ϐτι η εφαρμογό των εκπαιδευτικών καινοτομιών αφοροϑν 
την ειςαγωγό νϋων μεθϐδων και μϋςων διδαςκαλύασ, τισ  νϋεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ, την 
αλλαγό αρχών και πεποιθόςεων και για να εύναι επιτυχόσ θα πρϋπει να δύνεται ιδιαύτερη  
βαρϑτητα ςτη διαδικαςύα εφαρμογόσ τουσ. Σον πρώτο και καθοριςτικϐ ρϐλο ςτη 
διαδικαςύα αυτό ϋχει ο εκπαιδευτικϐσ καθώσ η ςυμβολό του ςτη δημιουργύα κοινών ςτϐχων 
και αξιών, ιδιαύτερα ϐταν αυτϋσ προϊγουν νϋεσ καθημερινϋσ πρακτικϋσ και νϋεσ 
παιδαγωγικϋσ αντιλόψεισ, θεωροϑνται παρϊγοντεσ αποτελεςματικού για την εφαρμογό μιασ 
καινοτομύασ (Hargreaves & Evans, 1997, Sarason, 1996 & Fullan, 1991). 

 

υνεργατικό ομαδικό διδαςκαλύα 

ϑμφωνα με τη βιβλιογραφύα υπϊρχουν διαφορετικϋσ μορφϋσ ςυνεργατικόσ 
διδαςκαλύασ.  οι Οι κυριϐτερεσ εύναι:  

α) ϋνασ δϊςκαλοσ –ϋνασ παρατηρητόσ (one teach, one observe),  
β) ϋνασ δϊςκαλοσ –ϋνασ υποςτηρικτόσ (one teach, one assist),  
γ) παρϊλληλοσ ςχεδιαςμϐσ διδαςκαλύασ (parallel teaching),  
δ) διδαςκαλύα ανϊ τομεύσ (station teaching),  
ε) εναλλακτικϐσ ςχεδιαςμϐσ διδαςκαλύασ (alternative teaching),  

      ςτ)ςυνεργατικό ομαδικό διδαςκαλύα (team teaching).     
Ανϊλογα με τη μορφό τησ ςυνεργαςύασ οι εκπαιδευτικού μοιρϊζονται διδακτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ και διδϊςκουν ςε ϐλουσ τουσ μαθητϋσ, ετοιμϊζουν απϐ κοινοϑ τη 
διδαςκαλύα, διδϊςκουν με διϊλογο και κοινό παρουςύαςη μϋςα ςτην τϊξη, εφαρμϐζουν 
διαφορετικϋσ τεχνικϋσ ομαδικόσ εργαςύασ.  Ο ςχεδιαςμϐσ τησ διδαςκαλύασ, η επιλογό των 
περιεχομϋνων μϊθηςησ, οι μϋθοδοι διδαςκαλύασ επιλϋγονται απϐ κοινοϑ. Η ςυνεργαςύα 
προϒποθϋτει εξύςου δυνατϋσ προςωπικϐτητεσ, κοινό ςτοχοθεςύα ςτη διδαςκαλύα, αμοιβαύα 
εμπιςτοςϑνη και αμοιβαύα υποςτόριξη ςε περιϐδουσ κρύςεων. τηρύζεται και «οικοδομεύται» 
μϋςα απϐ ςυνεχεύσ αλληλοεπιδρϊςεισ. Βαςύζεται ςτον αλληλοςεβαςμϐ, την αμοιβαύα 
εμπιςτοςϑνη μεταξϑ των εκπαιδευτικών και την υιοθϋτηςη μιασ ανοιχτόσ ςτϊςησ ςτα 
διαφορετικϊ ςτυλ διδαςκαλύασ του καθενϐσ (Friend, 2008), ςτισ ικανϐτητεσ επύλυςησ 
προβλημϊτων, διαφωνιών, αλλϊ και ικανϐτητεσ ευελιξύασ για την εφαρμογό εναλλακτικών 
λϑςεων και τρϐπων προςϋγγιςησ (Kohler-Evans, 2006), ςτισ απαραύτητεσ οργανωτικϋσ και 
ςυνεργατικϋσ δεξιϐτητεσ που πρϋπει να διαθϋτουν οι εκπαιδευτικού λειτουργώντασ ϋτςι ωσ 

πρϐτυπα για τουσ μαθητϋσ τουσ (Harris, 2002). ήπωσ υποςτηρύζει ο O’Keefe (2005), 
αποτϋλεςμα των παραπϊνω εύναι οι μαθητϋσ να ςυνεργϊζονται ςταδιακϊ καλϑτερα μεταξϑ 
τουσ με ςτϐχο ϋνα ςυλλογικϐ αποτϋλεςμα και να αντιμετωπύζουν τισ διαφωνύεσ τουσ ωσ 
ευκαιρύα για την ανακϊλυψη επιπλϋον γνώςεων και εμπειριών, καλλιεργώντασ κριτικό  
ςκϋψη και κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ. 

H ςυνεργατικό ομαδικό διδαςκαλύα (Team teaching) αποτελεύ την πιο ςϑνθετη μορφό 
ςυνεργατικόσ διδαςκαλύασ.  

 

Διδακτικό προςϋγγιςη τησ λογοτεχνύασ και τησ πούηςησ 

 Ϊνασ απϐ τουσ βαςικοϑσ ςκοποϑσ τησ εκπαύδευςησ εύναι η ανϊπτυξη ατϐμων με 
ολοκληρωμϋνη προςωπικϐτητα ςε γνωςτικϐ, πνευματικϐ και ψυχικϐ επύπεδο, καθώσ και η 
ευαιςθητοπούηςη τουσ ςε κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ θϋματα. Η διδακτικό αξιοπούηςη τησ 
λογοτεχνύασ και τησ πούηςησ καθώσ και των διϊφορων μορφών τϋχνησ βοηθϊει ςτην 
κατϊκτηςη του παραπϊνω ςτϐχου, ςϑμφωνα με τουσ Dewey (1934), Gardner (1990), 
Perkins (1994), Fowler (1996), Eisner (2002), και Sartre (2006). 
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ϑμφωνα με τισ Αποςτολύδου & Φοντολύδου (2006), βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ διδαςκαλύασ 
ενϐσ λογοτεχνικοϑ ϋργου εύναι η εξοικεύωςη του μαθητό με το εύδοσ αυτϐ, ϐχι ϐμωσ, για να 
παρϊγει λογοτεχνικϐ λϐγο, αλλϊ για να μπορεύ να επικοινωνεύ με το κεύμενο, ϐπωσ 
επικοινωνεύ με τα πρϊγματα του περιβϊλλοντϐσ  του και να το ικανοποιεύ ςυναιςθηματικϊ, 
λογικϊ και αιςθητικϊ, ϐπωσ για παρϊδειγμα ϋνα παιχνύδι ό μια ταινύα. Ενθαρρϑνεται ο 
μαθητόσ να καλλιεργόςει την επινοητικϐτητα, τη φανταςύα του,τα ςυναιςθόματϊ του, ώςτε 
ϐχι μϐνο να κατανοόςει  αλλϊ και ανα-δημιουργόςει γρϊφοντασ μια παραλλαγό του 
κειμϋνου ό ϋνα ϊλλο λογοτεχνικϐ κεύμενο που να ϋχει ωσ πηγό ϋμπνευςησ το αρχικϐ 
(Καραγιϊννησ, 2010). Ϊρευνεσ ςτον τομϋα των ςυναιςθημϊτων που ςχετύζονται με τη 
λογοτεχνύα ϋχουν επιςημϊνει την ιδιαύτερη επύδραςό τησ ςε γνωςτικϋσ διαδικαςύεσ που 
ςυνδϋονται με τισ ςυναιςθηματικϋσ αντιδρϊςεισ των ατϐμων (Izard, 2009, Oatley, Keltner & 
Jenkins, 2006). Η ενεργοπούηςη ϐλων των αιςθόςεων αποτελεύ απαραύτητη προϒπϐθεςη για 
τη βύωςη του ποιόματοσ απϐ τα παιδιϊ. Με αυτϐν τον τρϐπο δύνεται η δυνατϐτητα ςε κϊθε 
μαθητό, να αναδεύξει τισ ικανϐτητεσ του και, ςυμμετϋχοντασ ενεργϊ, να αιςθανθεύ ϐτι η 
λογοτεχνύα δεν εύναι μια τϋχνη που ϋχει αυςτηροϑσ κανϐνεσ, αλλϊ ϋνα μϋςο που διευκολϑνει 
την επεξεργαςύα των εμπειριών του, τη βελτύωςη των διαπροςωπικών του ςχϋςεων και την 
επαφό με καινοϑρια πρϊγματα για τον κϐςμο. 

Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο θαηλνηνκίαο 

κοπόσ, διδακτικό και μεθοδολογικό προςϋγγιςη 

    Η καινοτομικό διδακτικό προςϋγγιςη που εφαρμϐςτηκε για την προετοιμαςύα τησ 
θεατρικόσ παρϊςταςησ ςτο πλαύςιο τησ ςχολικόσ γιορτόσ όταν το αποτϋλεςμα ςυλλογικόσ 
απϐφαςησ των ύδιων των εκπαιδευτικών, των δϑο νηπιαγωγών και τησ δαςκϊλασ τησ 
Α΄τϊξησ. κοπϐσ όταν η καλλιϋργεια τησ δημιουργικϐτητασ, τησ ενςυναύςθηςησ και τησ 
ςυνεργαςύασ των μαθητών. Η ανϊπτυξη τησ φανταςύασ τουσ, τησ κριτικόσ τουσ ςκϋψησ, η 
ενεργητικό και βιωματικό προςϋγγιςη τησ πούηςησ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ. 
Επιλϋχτηκε η ςυνεργατικό ομαδικό διδαςκαλύα, η ομαδικό ςυνεργατικό μϋθοδοσ, 
καλλιϋργεια ςυνεργατικοϑ κλύματοσ με κυρύαρχα ςτοιχεύα την αποδοχό, την επικοινωνύα, 
την αλληλεπύδραςη και την αμοιβαιϐτητα μεταξϑ μαθητών, βιωματικό προςϋγγιςη τησ 
μϊθηςησ.  

Οργϊνωςη – Τλοπούηςη – Δραςτηριότητεσ 

   Ο ςχεδιαςμϐσ, η οργϊνωςη και η εφαρμογό τησ καινοτομύασ ϋγινε απϐ τισ τρεισ 
εκπαιδευτικοϑσ και τουσ μαθητϋσ τουσ. Επιλϋχτηκε ωσ θϋμα η δϑναμη τησ προςφορϊσ, και 
αποφαςύςτηκε να προςεγγιςτεύ με το ανϊγνωςμα ενϐσ παραμυθιοϑ απϐ την Ανατολό, τησ 
“Πετρϐςουπασ” του Σζον Μουθ. Πριν την ϋναρξη τησ εφαρμογόσ ενημερώθηκε η 
διευθϑντρια, ο ςϑλλογοσ διδαςκϐντων του ςχολεύου, και οι γονεύσ των μαθητών απϐ τουσ 
οπούουσ ζητόθηκε υποςτόριξη για την παρουςύαςη τησ θεατρικόσ παρϊςταςησ.  

Η επαφό των μαθητών με το θϋμα ϋγινε με την απϐ κοινοϑ ανϊγνωςη του ςυγκεκριμϋνου 
παραμυθιοϑ απϐ τισ εκπαιδευτικοϑσ, ςτην ολομϋλεια των δϑο τϊξεων. Κεντρικού όρωεσ του 
παραμυθιοϑ εύναι τρεισ ςοφού, οι οπούοι διαςχύζουν ϐλη τη χώρα και προςπαθοϑν να μϊθουν 
τι εύναι αυτϐ που κϊνει τον ϊνθρωπο ευτυχιςμϋνο. Ο δρϐμοσ τουσ φϋρνει ςε ϋνα χωριϐ ϐπου 
οι κϊτοικοι ζουν μϋςα ςτο φϐβο, ϋχουν τισ πϐρτεσ και τα παρϊθυρα κλειςτϊ, με αποτϋλεςμα 
να ϋχουν και τισ καρδιϋσ τουσ κλειδωμϋνεσ ςε ϐλουσ. ΄αυτϐ το ςημεύο το παραμϑθι 
ακοϑμπηςε και ςτο ςυναύςθημα των μαθητών. Ϊγινε ςυζότηςη και εξϋφραςαν και τα δικϊ 
τουσ ςυναιςθόματα, τουσ φϐβουσ, τισ χαρϋσ, τισ αγωνύεσ, τισ ςτεναχώριεσ τουσ. Οι 
εκπαιδευτικού ϋβαλαν ςτη ςυζότηςη και την αγϊπη, την προφορϊ, τη δϑναμη. Αναφϋρθηκε 
και η ενςυναύςθηςη, καθώσ ρώτηςαν τουσ μαθητϋσ ποια ςυναιςθόματα θα ϋνιωθαν οι ύδιοι 
αν όταν ςτη θϋςη των ςοφών και ποια αν όταν ςτη θϋςη των ανθρώπων του χωριοϑ ό των 
παιδιών που ζοϑςαν εκεύ. 
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   την επϐμενη δραςτηριϐτητα τϋθηκαν ερωτόςεισ απϐ τισ εκπαιδευτικοϑσ και ζητόθηκε 
απϐ τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν, να δώςουν τισ δικϋσ τουσ απαντόςεισ ςε δϑςκολα και 
θεμελιώδη ζητόματα. Υυςικϊ οι ερωτόςεισ τϋθηκαν μύα-μύα και δϐθηκε αρκετϐσ χρϐνοσ για 
να απαντόςουν ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτεροι μαθητϋσ και να ςχολιαςτοϑν οι απαντόςεισ 
τουσ ςτην ολομϋλεια. 

Μερικϋσ απϐ τισ ερωτόςεισ που τϋθηκαν: 
 Σι εύναι η αγϊπη; 
 Ποιοσ εύναι πιο δυνατϐσ; 
 Σι εύναι η ςοφύα; 
 Σι χρειϊζονται οι ϊνθρωποι; 
 Σι εύναι ευτυχύα; 

Απαντόςεισ που ϋδωςαν οι μαθητϋσ: 
 να ϋχουμε παποϑτςια 
 να ϋχουμε φαγητϐ 
 να ϋχουμε ειρόνη 
 να μη φοβϐμαςτε 

 
Οι απαντόςεισ που ϋδωςαν οι μαθητϋσ εξϋπληξαν θετικϊ τισ εκπαιδευτικοϑσ γιατύ τουσ 

θϑμιςαν λϋξεισ, φρϊςεισ και εικϐνεσ απϐ γνωςτϊ ποιόματα. την προγραμματιςμϋνη 
ανατροφοδϐτηςη που ακολοϑθηςε, οι εκπαιδευτικού ομϐφωνα αποφϊςιςαν ϐτι οι μαθητϋσ 
ϊνοιξαν τον δρϐμο τησ πούηςησ και επϋλεξαν ςχετικϊ ποιόματα των  Ρύτςου, Βρετϊκου, 
Κριεζό, Παπαδϊκη, Ρώτα τα οπούα μιλοϑν για τα ζητόματα ςτα οπούα εύχαν αναφερθεύ οι 
μαθητϋσ. υγκεκριμϋνα τα ποιόματα που επιλϋχτηκαν όταν: «Σο χρώμα του φεγγαριοϑ» τησ 
Αλκυϐνησ Παπαδϊκη, «Οι ςτιγμϋσ οι ςκοτεινϋσ» τησ Μαριανύνασ Κριεζό, «Διεθνόσ 
Παιδοϑπολη Πεςταλϐτζι» του Νικηφϐρου Βρεττϊκου, «Θα ςου δώςω ϋνα τϐπι χρυςϐ» των 
Βαςύλη Ρώτα και Brendan Behan και τα «ήνειρο καλοκαιρινοϑ μεςημεριοϑ», «Για το παιδύ», 
«Ειρόνη», «Πρωινϐ ϊςτρο» του Γιϊννη Ρύτςου. 

  Σην επϐμενη φορϊ ςτην ολομϋλεια πϊλι των δϑο τϊξεων μαζύ, οι εκπαιδευτικού ϋφεραν 
ςε επαφό τουσ μαθητϋσ με τα ποιόματα και ςτη ςυνϋχεια δημιουργόθηκε με τη ςυμμετοχό 
ϐλων μια παρϊλληλη ιςτορύα, δύπλα ςτην πραγματικό με ποιόματα, η ποιητικό πετρϐςουπα. 

   ήλοι οι μαθητϋσ ενθουςιϊςτηκαν, ςυμμετεύχαν ενεργϊ, δϋθηκαν περιςςϐτερο μεταξϑ 
τουσ, καθώσ ουςιαςτικϊ οι μαθητϋσ τησ πρώτησ τϊξησ βοηθοϑςαν τα νόπια ςτο να 
εκφρϊςουν αυτϊ που όθελαν. Ϊτςι ϋγιναν μια μεγϊλη ομϊδα ςτην ολομϋλεια, η οπούα 
μετϋτρεπε αυτϐ που διϊβαζαν οι εκπαιδευτικού και ϋφτιαχναν μια ζωντανό αληθινό 
πετρϐςουπα, βαςιςμϋνη ςτην προςφορϊ και  την αλληλοβοόθεια μεταξϑ τουσ. Βοηθόθηκαν 
ϐλοι να ανούξουν τισ καρδιϋσ τουσ, να απελευθερώςουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ, να 
δημιουργόςουν. Υτιϊχτηκε ϋτςι μια καινοϑργια πετρϐςουπα η δικό τουσ, απϐ μια δυνατό 
και δημιουργικό ομϊδα. 

  Οι μαθητϋσ ϋμαθαν ϐλοι απϐ καρδιϊσ και απϐ μνόμησ ϐλα τα ποιόματα και το πιο 
εντυπωςιακϐ και ςυγχρϐνωσ ςυγκινητικϐ εύναι ϐτι και οι 40 μαθητϋσ όξεραν ϐχι μϐνο τα 
δικϊ τουσ αλλϊ και ϐλων των ςυμμαθητών τουσ. την ουςύα ϐλοι οι μαθητϋσ προςϋγγιςαν 
κριτικϊ και δημιουργικϊ δϋκα ςϑγχρονουσ και παλιϐτερουσ Ϊλληνεσ ποιητϋσ. 

  Παρουςιϊςτηκε η θεατρικό παρϊςταςη που ετούμαςαν οι μαθητϋσ, με τη ποιητικό τουσ 
πετρϐςουπα παρουςύα ϐλων των εκπαιδευτικών, γονιών αλλϊ και τησ τοπικόσ κοινωνύασ. 
 

υμπερϊςματα  

  Η καινοτομικό διδακτικό προςϋγγιςη που υλοποιόθηκε κρύθηκε ωσ ιδιαύτερα επιτυχόσ 
απϐ τισ εμπλεκϐμενεσ εκπαιδευτικοϑσ. Καθώσ το παραμϑθι αναφϋρεται ςτη δϑναμη και την 
προςφορϊ, απρϐςμενα κινητοπούηςε και ενεργοπούηςε τη φανταςύα και τη 
δημιουργικϐτητα των μαθητών. Η επιτυχόσ παρουςύαςη τησ θεατρικόσ παρϊςταςησ απϐ 
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τουσ μαθητϋσ, ο τρϐποσ προςϋγγιςησ των ποιημϊτων ςχολιϊςτηκε με θετικϐ τρϐπο απϐ 
ϐλουσ τουσ παρευριςκϐμενουσ.  

  Σα παιδιϊ δουλεϑοντασ ομαδικϊ και ςυνεργαζϐμενα απελευθερώθηκαν, ανούχτηκαν 
ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ, ανϋπτυξαν διαφορετικϋσ πτυχϋσ τησ προςωπικϐτητϊσ τουσ και 
αποκϐμιςαν  ςημαντικϊ παιδαγωγικϊ οφϋλη. Η ειςαγωγό καινοτϐμων διδακτικών μεθϐδων 
βοόθηςε τουσ μαθητϋσ να καλλιεργόςουν την κριτικό τουσ ςκϋψη, να αναλϊβουν 
πρωτοβουλύεσ, να ςυνεργαςτοϑν, να αποκτόςουν την ικανϐτητα να αναγνωρύζουν 
ςυναιςθόματα τϐςο ςτον εαυτϐ τουσ ϐςο και ςτουσ ϊλλουσ,  να αποδϋχονται το 
διαφορετικϐ. 

ημαντικού βϋβαια παρϊγοντεσ επιτυχύασ αποτϋλεςαν η εποικοδομητικό ςυνεργαςύα 
μεταξϑ των εκπαιδευτικών που επϋφερε κατϊλληλη καθοδόγηςη προσ τουσ μαθητϋσ ςε ϐλεσ 
τισ φϊςεισ τησ διδαςκαλύασ, η καινοτϐμα οργϊνωςη τησ διδαςκαλύασ και των 
δραςτηριϐτότων τησ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, λα 

εληζρχνληαη επαγγεικαηηθά κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο κε 

γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Παξάιιεια κε ηελ επηινγή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο 

πξνσζήζεθε θαη εδξαηψζεθε θνπιηνχξα ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν κε θπξίαξρα 

ζηνηρεία ηελ απνδνρή, ηελ επηθνηλσλία, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ακνηβαηφηεηα. Ζ θνπιηνχξα 

απηή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

ηα αξλεηηθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο, θαη ιηγφηεξν ε δπζθνιία θαζνξηζκνχ ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο. Βέβαηα ε παξνχζα 

θαηλνηνκηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαη ζπδήηεζεο. 

Ϊγινε φανερϐ πϊντωσ ϐτι η ειςαγωγό και υλοπούηςη καινοτομιών βελτιώνει την 
επικοινωνύα μεταξϑ των εκπαιδευτικών αλλϊ και ϐλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ 
και τησ τοπικόσ και ευρϑτερησ κοινωνύασ, προωθεύ την αυτενϋργεια, ομαδικϐτητα και 
ενεργητικό ςυμμετοχό των μαθητών ςυνδϋοντασ τη γνώςη με τα ενδιαφϋροντϊ τουσ. Και 
αυτϐ εύναι ςτισ μϋρεσ μασ το ζητοϑμενο των ςϑγχρονων εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων τϐςο 
απϐ την ελληνικό εκπαιδευτικό πολιτικό ϐςο και απϐ αυτϋσ των ευρωπαώκών χωρών. 
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Πεξίιεςε 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ελφο θαηλνηφκνπ δηθηχνπ κε ζέκα ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε βία ζηα γήπεδα, πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2014 – 2015 ζε δπν δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Πχξγνπ. Οη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ είραλ ηελ 

επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηφζν ηηο αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ φζν θαη ηελ παζνγέλεηα ηεο βίαο ζηα γήπεδα, 

κέζα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο: ηνπ αζιεηή, ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ηνπ αζηπλνκηθνχ. ηε 

ζπλέρεηα, κέζσ ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, δηακφξθσζαλ ηνλ δηθφ ηνπο πξφηππν θίιαζιν θαη ηνλ αλέδεημαλ 

κέζα απφ εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, θφκηθο, θσην-ηζηνξίεο, βηληενθιίπ. Ζ εξγαζία καο θηινδνμεί λα 

παξνπζηάζεη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ αζιεηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ, ε νπνία αμηνπνηεί ηηο 

αξρέο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ επηζηήκε ηεο 

Κνηλσληνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ζε κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθφηεξα απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Παππάο, 2004). 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γίθηπν, Αζιεηηθή Παηδεία, Σίκην Παηρλίδη, Κνηλσληθφο Γξακκαηηζκφο. 

Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο κε ζέκα ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε βία ζηα 

γήπεδα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014 – 2015 ηαπηφρξνλα, ζε δπν 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πφιεο ηνπ Πχξγνπ. Σν πξφγξακκα απηφ εληάζζεηαη ζην ζεκαηηθφ 

άμνλα «Άζιεζε θαη Γηα Βίνπ Άζθεζε», έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ «Κνηλσληθνχ 

ρνιείνπ» (187363/ΓΓ4/19.11.2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο).  

Ζ ζεκαηνινγία ηνπ επηιέρζεθε κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αζιεηηθήο παηδείαο ησλ 

καζεηψλ. Μηαο παηδείαο πνπ επηιέμακε λα κελ δνζεί κφλν ζηελ ηάμε κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, αιιά λα δηεπξπλζεί θαη λα απνθηήζεη κηα πην ξεαιηζηηθή ππφζηαζε. Έηζη 

δεκηνπξγήζακε έλα «ζρνιηθφ δίθηπν»,  έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο δπν ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ηεο πφιεο καο.   

Τπνθηλήζεθε δε απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπρλψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αληηκεησπίδνπκε σο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ζην κάζεκά καο, φπσο θαηλφκελα 

ζσκαηηθήο ή ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο, αδπλακία ή άξλεζε γηα απνδνρή θαη ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ, δπζθνιία πνιιψλ καζεηψλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

mailto:konplakouda@gmail.com
mailto:biapikea@hotmail.com
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ήηηαο, εκηκάζεηα ησλ βαζηθψλ αμηψλ πνπ δηέπνπλ θάζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη 

ηε δσή γεληθφηεξα.  

Με αθεηεξία ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο ζηφρνο ήηαλ νη καζεηέο καο: 

1. Να θαηαλνήζνπλ ην «Δπ» ηνπ Αζιεηηζκνχ.  

2. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θηιαζιεηηζκνχ θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ 

θηιάζινπ θαη νπαδνχ. 

3. Να δηεπξχλνπλ ηε γλψζε ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηη ζεκαίλεη 

«αγαπψ ηνλ Αζιεηηζκφ». 

4. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ έκπξαθηα  φηη νη  αξρέο ηνπ «επ αγσλίδεζζαη» (ηίκην 

παηρλίδη – fair play) ζην πιαίζην ησλ αζιεηηθψλ θαη θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπληεινχλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 

5. Να νδεγεζνχλ ζε αιιαγή ζηάζεσλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζπκπεξηθνξά ηίκηνπ 

παηρληδηνχ θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. 

6. Να αλαπηχμνπλ ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο.  

Αθνχ, ινηπφλ, παξνπζηάζνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ην Κνηλσληθφ 

ρνιείν θαη ηα νθέιε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, φπσο 

απηή θαηνρπξψλεηαη κέζα απφ έξεπλεο θαη ηα ζχγρξνλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ (Α.Π..) ζα πεξηγξάςνπκε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί έλα δείγκα εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο 

ζηα πιαίζηα θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη αλαδεηθλχεη ηε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα 

απνθηήζεη ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Θεσξεηηθφ πιαίζην 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε αξθεηά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο εηζήρζεζαλ, εθαξκφζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ Καηλνηφκα 

Πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζηφρεπαλ αθελφο ζηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, ψζηε 

απφ απνκλεκνλεπηηθή – αηνκηθή λα γίλεη δηεξεπλεηηθή – νκαδνζπλεξγαηηθή θαη λα 

πξνζεγγίζεη ηε γλψζε νιηζηηθά, αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ (C.I.D.R.E.E., 1999). 

Πξφζθαηα δε ζηε ρψξα καο εηζήρζε ζηελ εθπαίδεπζε ν ζεζκφο ηνπ «Κνηλσληθνχ 

ρνιείνπ» (187363/ΓΓ4/19.11.2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

ηφρνο ηνπ «Κνηλσληθνχ ρνιείνπ» είλαη ν πεηξακαηηζκφο πάλσ ζηελ ειεχζεξε 

κάζεζε θαη ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο γλψζεο. Ζ πξαγκάησζε απηήο, κέζα απφ 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο απηνκφξθσζεο, ζε δηάθνξα γλσζηηθά πεδία, ζηνρεχεη ζηελ 

ππέξβαζε ησλ ξφισλ δαζθάινπ – καζεηή θαη ηελ αλαηξνπή ηεο ινγηθήο ηεο απζεληίαο, 

αιιά δελ ζηακαηά εθεί. 

θνπφο ηεο είλαη κέζα απφ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο λα πεξάζνπκε ζηελ παξαγσγή γλψζεο, 

απφ θαη γηα ηελ θνηλσλία, θαη κέζα απφ ηελ έκπξαθηε ακθηζβήηεζε ηνπ ππάξρνληνο θαη 

ηε ζχγθξνπζε κε ην θπξίαξρν κνληέιν εθπαίδεπζεο λα νδεγεζνχκε ζηελ αηνκηθή θαη 

ζπιινγηθή ρεηξαθέηεζε. Γηφηη ε γλψζε απνηειεί απαξαίηεην φπιν ζηε δηαδηθαζία 

απειεπζέξσζεο ηνπ αηφκνπ, κέζα απφ απηή γελλάηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ην άηνκν 

πξαγκαηψλεηαη σο νλ ακθηζβήηεζεο θαη ζπλείδεζεο απέλαληη ζε ζθνηαδηζηηθέο θαη 

απηαξρηθέο ινγηθέο.  

ηφρνο, επίζεο, ηνπ «Κνηλσληθνχ ρνιείνπ» είλαη, κέζα απφ δηάθνξεο δξάζεηο θαη κε 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ λα πξνζθέξεη εκπεηξίεο, 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο 
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ρψξαο γηα λα εμειηρζνχλ ζε πγηείο θαη ελεξγνχο πνιίηεο (Δγθχθιηνο, ππ. αξηζκ. Γ.Γ. 

58β/1-9-2014). 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ «Κνηλσληθνχ ρνιείνπ» είλαη ε «Άζιεζε θαη Γηα 

Βίνπ Άζθεζε». Ο αζιεηηζκφο είλαη απηφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πςειά ηδαληθά ηνπ 

αλζξψπνπ. Ξεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

απνβιέπεη ζε θάηη πνην επξχ πνπ είλαη ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Πξεζβεχεη κηα 

παγθφζκηα θνηλσλία ρσξίο δηαθξίζεηο, αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ηεο ζπλεξγαζίαο, 

αληηηίζεηαη ζην άδηθν θαη αλαγλσξίδεη ην δίθην θαη ην ηίκην θαη, ην θπξηφηεξν, 

απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θάζε θνηλσληθήο ηάμεο, θπιήο, ρξψκαηνο, 

ζξεζθεχκαηνο θαη παηξίδαο. Απνηειεί κέζν δηαπαηδαγψγεζεο θαη δηακφξθσζεο 

ραξαθηήξα γηα ηνπο λένπο, ελψ παξάιιεια πξνάγεη ηελ πγεία θαη είλαη απηφο πνπ 

εμαιείθεη φιεο ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αηέιεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ην κπτθφ ζχζηεκα λα 

εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηνπ λνπ. 

ε κία θνηλσλία θαη ζε κία επνρή πνπ ν φξνο αζιεηηζκφο έρεη δηαζηξεβισζεί θαη πνπ ηα 

θαηλφκελα βίαο θαη ρνπιηγθαληζκνχ έρνπλ πάξεη ηξνκαθηηθά κεγάιεο δηαζηάζεηο είλαη 

ρξένο φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο λα ζπκβάιιεη κε ηελ θαηάιιειε αγσγή ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη ην θίιαζιν πλεχκα ζηνπο καζεηέο, λα ηνπο κεηαδψζεη ηα ηδαληθά ηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη λα αληηκεησπίζεη ηα αίηηα πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ρνπιηγθαληζκνχ. Μέζα απφ απηέο ηηο ζθέςεηο ν αζιεηηζκφο ζα δηαθπιάμεη ηελ νκνξθηά 

ηνπ θαη ηε ζπνπδαία ζεκαζία ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν. 

Ζ Φπζηθή Αγσγή είλαη ην κφλν ζρνιηθφ κάζεκα πνπ κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά 

γηα έλαλ πγηή ηξφπν δσήο θαη λα επηθεληξσζεί ζηε ζπλνιηθή ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή 

αλάπηπμή ηνπο, εκθπζψληαο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αμίεο φπσο ε δηθαηνζχλε, ε 

απηνπεηζαξρία, ε αιιειεγγχε, ην πλεχκα νκαδηθφηεηαο, ε αλεθηηθφηεηα θαη ην επ 

αγσλίδεζζαη (Τ.Π.Δ.Π.Θ., 1997). 

Με ηνλ φξν «δηαζεκαηηθφηεηα» ή «δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία» πεξηγξάθεηαη κία ζεηξά απφ 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηρεηξνχλ ηελ «εληαηνπνίεζε» ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. 

Μπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είηε ζην πιαίζην ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα δηαζεκαηηθφ, αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2002). Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο ππνζηεξίδεη ηελ αξρή ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νπηηθέο γσλίεο απφ ηηο 

νπνίεο θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν βιέπεη ην ίδην ζχζηεκα δελ είλαη εμ νινθιήξνπ νχηε 

αλεμάξηεηεο νχηε ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο.   

Δπηπιένλ, φιεο καδί απνθαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο αιήζεηεο γηα ην ζχζηεκα απ‘ φ,ηη ε θάζε 

κία ρσξηζηά (Φπράξεο θαη Γηαβξήο, 2003). Σα κνληέια νξγάλσζεο ησλ δηαζεκαηηθψλ 

δξάζεσλ είλαη πνηθίια θαη εθηείλνληαη απφ ην απιφ ή ζπλδεηηθφ κνληέιν σο ην 

ζπλεξγαηηθφ κνληέιν (ζχκπξαμε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ απφ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο) 

θαη ηε κέζνδν «project» (Μαηζαγγνχξαο, 2002). χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο γεληθέο αξρέο 

ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ησλ 

επηκέξνπο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Α.Π..) νη δηαζεκαηηθέο νξηδφληηεο θαη 

θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ηεο γλψζεο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζρνιηθνχ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο (ΤΠΔΠΘ, 2001α). Οη 

καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο ελεξγνί ζπληειεζηέο, ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη ν 

ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθφο – ζπκβνπιεπηηθφο.  

Δπίζεο, ηα παηδηά πνπ δηδάζθνληαλ αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, κέζσ ηεο θίλεζεο, 

καζαίλνπλ θαιχηεξα απφ εθείλα πνπ δηδάζθνληαλ ηηο ίδηεο έλλνηεο εληφο ηεο αίζνπζαο 

(Werner, 1999).  

Ζ βησκαηηθή κάζεζε αμηνπνηεί ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ ή πξνθαιεί λέα βηψκαηα, 

ελζαξξχλεη ην καζεηή λα ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη λα 
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νηθεηνπνηείηαη ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδεη κέζσ ηεο επέλδπζεο πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ζ΄ απηφ. Σνλ πξνηξέπεη λα εξεπλά, λα αλαθαιχπηεη, λα ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ θαη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ. Πξνηείλεη ηελ αλαδήηεζε ή ηε δεκηνπξγία λνήκαηνο αληί ηεο 

απνκλεκφλεπζεο πιεξνθνξηψλ ελψ πξνσζεί ηελ απηνγλσζία ηνπ καζεηή (Υξπζαθίδεο, 

1994, ΤΠΔΠΘ, 2001β). Πξέπεη βέβαηα λα δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε 

νη καζεηέο λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα, ρσξίο ην θφβν ηεο απφξξηςεο ή ηεο δηαθσκψδεζήο 

ηνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, παξάιιεια βεβαίσο κε ηελ αλάπηπμε 

αηζζήκαηνο αιιειεγγχεο πξνο ηνπο άιινπο. ε θακία πεξίπησζε νη βησκαηηθέο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηέρλαζκα 

εληππσζηαζκνχ ή σο κέζα παξέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. Δμάιινπ, ηα 

ίδηα ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα, πνιιέο θνξέο δηαηζζεηηθά, λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

απζεληηθφηεηα ησλ θηλήηξσλ θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ πξνζέζεσλ (Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ, 1952). 

 Γηαζχλδεζε ησλ δηδαθηηθψλ Αληηθεηκέλσλ 

Σν πεξηβάιινλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζεσξείηαη πνιχ επλντθφ γηα ηελ εζηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Έλλνηεο φπσο ζσζηή ζπκπεξηθνξά, ζπλεξγαζία, απνδνρή 

δηαθνξψλ, ζεβαζκφο ησλ άιισλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ, 

είλαη δπλαηφ λα δηδαρζνχλ ζηνπο καζεηέο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζρεδηαζηεί 

θαηάιιεια πξνγξάκκαηα θαη εθαξκφδνληαη απφ θαζεγεηέο κε ηα θαηάιιεια πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο (Hellison, 1995, Shilds θαη 

Bredemeier, 1995, Μπιψζεο θαη Παπατσάλλνπ, 2005). 

Σν πξφγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζην Κεθάιαην 9 «Ζ 

ζσζηή Αζιεηηθή πκπεξηθνξά – Δπ Αγσλίδεζζαη» ηνπ βηβιίνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηεο 

Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, πνπ πξνζθέξεηαη γηα δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία 

(ΤΠΔΠΘ, 2006:17) θαη βαζηθφο ηνπ ζθνπφο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

Νέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ, είλαη κέζα απφ απηφλνκε θαη 

ζπιινγηθή δξάζε νη καζεηέο λα θηάζνπλ ζηε κάζεζε.  

ηε ζρνιηθή ηάμε είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ έλαο πξνβιεκαηηζκφο λα 

δηεξεπλάηαη απφ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Με βάζε ηελ αξρή ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο φπσο απηή δηαηππψζεθε ζην Γ.Δ.Π.Π.., ζχκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (2003:3736), «δηαηεξνχληαη ηα δηαθξηηά καζήκαηα, αιιά ηαπηφρξνλα 

πξνσζνχληαη πνηθίινη ηξφπνη ζπζρέηηζεο ηεο γλψζεο ζε δχν άμνλεο δηαζεκαηηθφηεηαο, 

ηνλ θαηαθφξπθν θαη ηνλ νξηδφληην». Απηφ ζεκαίλεη φηη παξάιιεια κε ηελ απηνηειή 

δηδαζθαιία ησλ επί κέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη απφ ηε 

ζπεηξνεηδή αλάπηπμε ηεο δηδαθηέαο χιεο, απαηηείηαη θαη ε νξηδφληηα δηαζχλδεζε ησλ 

Α.Π.., «ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επεμεξγαζία ζεκάησλ απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο» θαη 

λα «θσηίδνληαη πνιππξηζκαηηθά». Ζ ζηξνθή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο 

γεληθφηεξεο θαη βαζηθέο έλλνηεο νδεγεί ηνλ καζεηή ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο, απαξαίηεηε γηα ηε ζθαηξηθή θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη αληίιεςε ησλ ζεκάησλ 

θαη ησλ γεγνλφησλ, θαζψο θαη δεηεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Erickson, 2003, 

Μαηζαγγνχξαο, 2004:63). 

Δπηπξφζζεηα, ην παξφλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αμηνπνηψληαο ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) είλαη 

ζχκθσλν κε ηνλ πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ (ICT literacy) πνπ επηδηψθεη ην Νέν 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (ΤΠΔΠΘ, 2006α). Ο 

πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ηηο δηθηπαθέο 
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ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζπέιαζε, δηαρείξηζε, ελζσκάησζε, αμηνιφγεζε, δεκηνπξγία θαη 

επηθνηλσλία πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη, ηειηθά, ηε κάζεζε 

θαη ηε ζπλερή ηνπο αλάπηπμε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα πνπ πινπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ην Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ Δ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πξνζεγγίδεη αξθεηνχο άμνλεο 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ κε ηηο ΣΠΔ, φπσο, δεκηνπξγία θαη έθθξαζε ησλ καζεηψλ, 

ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία, δηεξεχλεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σέινο, ην 

πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

ηνπ Νένπ ρνιείνπ πξνσζεί ηελ νκαδηθή εξγαζία σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ θαη αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ. 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη 

θπξίσο απφ καζεηέο. Απηφ κπνξεί λα πινπνηεζεί φηαλ ππάξρνπλ βαζηθέο γλψζεηο 

ππνινγηζηή, δηαδηθηχνπ θαη εθαξκνγψλ ηνπ Web 2.0. Οη γλψζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Νέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: 

1. Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην γεληθφηεξν ρεηξηζκφ ππνινγηζηή (Γεκηνπξγία 

θαθέισλ θαη δηαρείξηζή ηνπο, Γεκηνπξγία απνζήθεπζε θαη εθηχπσζε αξρείσλ 

εθαξκνγψλ).  

2. Γλψζεηο ρξήζεο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, Λεηηνπξγίεο 

απνθνπήο, αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο, Δηζαγσγή εηθφλσλ θαη ζρεκάησλ 

WordArt).  

3. Γλψζεηο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη βαζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ Web 2.0 (Υξήζε 

θπιινκεηξεηή, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Μεηαθφξησζε θαη απνζήθεπζε 

αξρείσλ απφ ην δηαδίθηπν, Web 2.0: YouTube, Δθαξκνγή «TOONDOO», 

Δθαξκνγή «Movie Maker», Δθαξκνγή «Audacity». 

χκθσλα κε ηηο παηδαγσγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ησλ καζεκάησλ ηεο Αηζζεηηθήο 

Αγσγήο (Δηθαζηηθά – Θεαηξηθή Αγσγή) πξέπεη λα αμηνπνηείηαη σο κέζν θαη κέζνδν 

δηδαζθαιίαο φισλ ησλ δηδαθηηθψλ πεδίσλ. Ζ Αηζζεηηθή Αγσγή πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηα παηδηά. Οη ζεκαηηθέο ηεο κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο φισλ ησλ ππφινηπσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(ΤΠΔΠΘ, 2006β).  

Ενχκε ζηελ επνρή πνπ ε εηθφλα θπξηαξρεί, δηεθδηθψληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηνλ 

ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γλψζεο. Μπνξεί λα απνηειέζεη ηε γέθπξα κεηαμχ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, ζπλδένληαο ηελ πξνζσπηθή επαηζζεζία θαη 

εκπεηξία κε ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο, θαιιηεξγψληαο ηηο αηζζήζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ήζε θαη δίλνληαο ζηνπο καζεηέο απηνπεπνίζεζε θαη θίλεηξα γηα 

θαιχηεξε δσή θαη γηα κάζεζε. Ζ ηέρλε είλαη κηα παγθφζκηα γιψζζα θαη σο ηέηνηα κπνξεί 

λα παίμεη εηξελνπνηφ ξφιν ζην ζχγρξνλν θφζκν.  

Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ Αηζζεηηθή Αγσγή πξνζεγγίδνπλ 

αξθεηνχο άμνλεο καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο θαη ησλ Δηθαζηηθψλ φπσο 

απηνί έρνπλ νξηζηεί  ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ. ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ νη δξάζεηο εληάζζνληαλ ζηνλ 

3
ν  

 Άμνλα: «Θέκα – Πεξηερφκελν – Νφεκα» θαη ζηνλ 4
ν
 Άμνλα: «Μνξθέο Δηθαζηηθψλ 

Σερλψλ» (ΤΠΔΠΘ, 2006γ) ελψ ζην κάζεκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ήηαλ εληαγκέλεο ζηελ 

10
ε
 Εψλε Γξακαηνπνίεζε 2: Απφ ην θείκελν ζηε δξάζε θαη ζηελ 11

ε
 Εψλε 

Γξακαηνπνίεζε 3: Δξγαζηήξη γξαθήο (ΤΠΔΠΘ, 2006β). 

πκκεηέρνληεο 
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ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ δχν δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ) ηεο πφιεο ηνπ Πχξγνπ κε 54 ζπλνιηθά καζεηέο - 

ηξηεο. Σν 1
ν
 Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν Πχξγνπ κε 17 καζεηέο - ηξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο θαη 

ην 6
ν
 Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν Πχξγνπ κε 37 καζεηέο - ηξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ζπλνιηθά επηά (7), ηξεηο απφ θάζε ζρνιείν θαη έλαο 

πνπ ππεξεηνχζε θαη ζηα δχν ζρνιεία. Σξεηο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο, δχν 

Δηθαζηηθψλ, έλαο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη έλαο 

Θεαηξηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηνχζε θαη ζηα δχν ζρνιεία. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ έμη κήλεο (Ηαλνπάξηνο – Ηνχληνο 2015) θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο 

ησλ καζεκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ησλ Δηθαζηηθψλ, ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο θαη ΣΠΔ. 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία επηιέρζεθαλ ιφγσ ηεο ππεξέηεζεο ζε απηά ησλ ππεχζπλσλ 

θαζεγεηξηψλ Φπζηθήο Αγσγήο (εηζεγήηξηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σελ επνπηεία ηνπ «δηθηχνπ» είραλ αλαιάβεη ε ππεχζπλε ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο 

Φπζηθήο Αγσγήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο. 

Μεζνδνινγία – ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

 Ζ πξψηε επαθή γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο έγηλε κεηαμχ ησλ δχν θαζεγεηξηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ησλ ζρνιείσλ. Αθνχ 

απνθαζίζηεθε ην ζέκα θαη θαζνξίζηεθε ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θξίζεθε απαξαίηεηε θαη εμαζθαιίζηεθε ε εκπινθή θαη άιισλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, ψζηε λα ππάξρεη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο.  
 ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθε ν ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ο Φηιαζιίμ… πάεη γήπεδν!!!». 

Ζ επηινγή ηνπ ηίηινπ ζηεξίρζεθε ζε δχν βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ είρακε ζέζεη. Ο πξψηνο 

ζηφρνο ήηαλ ε κάζεζε θαη ε γλψζε πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δξάζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο λα δηαηεξήζεη κηα δηάζεζε ραξάο θαη δηαζθέδαζεο ζηνπο καζεηέο καο 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνχξγην 

ήξσα κε ραξαθηεξηζηηθά πνιχ νηθεία ζηα παηδηά ν νπνίνο ζε θάζε βήκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα ήηαλ ε «θσλή» ηνπο. Ζ θαηάιεμε «ημ» ζα παξέπεκπε απεπζείαο ζην 

γλσζηφ θφκηθ «Αζηεξίμ θαη Οβειίμ». Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα θαζνξηζηνχλ νη δξάζεηο 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα θαηαηεζεί ην πξφγξακκα γηα έγθξηζε απφ ην ηκήκα 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 Μεηά ηελ έγθξηζε εμαζθαιίζηεθαλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηνπο γνλείο θαη 

θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο, αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

θσηνγξάθεζεο θαη βηληενζθφπεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λφκν 

(λ.2472/1997).  

 Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, 

ζηεξηρζήθακε ζηε ζεσξία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζην ζεκαληηθφ ξφιν 

πνπ παίδεη ε εκπεηξία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ζηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

 ηελ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ζηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ζηνπο καζεηέο πνπ ζα πιαηζίσλε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Να 

κάζνπλ δειαδή θαη λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο φπσο ην αζιεηηθφ ηδεψδεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «επ» ζηνλ Αζιεηηζκφ, ηε δηαθνξά ηνπ θηιάζινπ απφ ηνλ νπαδφ θαη 

ην ηίκην παηρλίδη (fair play). ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, απηφ επηηεχρζεθε κε 

ζπδήηεζε κέζα απφ ην θεθάιαην 9 ηνπ βηβιίνπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ «Ζ ζσζηή Αζιεηηθή πκπεξηθνξά – Δπ Αγσλίδεζζαη». Παξάιιεια 

http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/B4C00D706E6EB5BFE040A8C07C246F13
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θαη ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δηεχξπλαλ ηελ 

έξεπλα ηνπο.  Οη καζεηέο καο, νκαδνζπλεξγαηηθά, κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ, ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηε κέζνδν Project πξνζέγγηζαλ ζεσξεηηθά ηηο βαζηθέο αξρέο θαη αμίεο πνπ 

δηέπνπλ ηνλ Αζιεηηζκφ.  

 ηε δεχηεξε θάζε δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ νκάδεο θαη φια φζα 

είραλ κάζεη σο εθείλε ηελ ζηηγκή λα ηα εθθξάζνπλ κε δσγξαθηέο, θαηαζθεπέο, πνηήκαηα, 

ηξαγνχδηα θαη θάζε είδνπο θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. ηφρνο ζε απηή ηε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ φηη ε Σέρλε είλαη ζεκαληηθφο ηξφπνο 

έθθξαζεο θαη κπνξεί λα κεηαδψζεη  κελχκαηα γηα θαίξηα δεηήκαηα. Έηζη ινηπφλ θαη ζην 

κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ κέζα απφ ηνλ 3
ν  

 Άμνλα: «Θέκα – Πεξηερφκελν – Νφεκα» θαη 

ηνλ 4
ν
 Άμνλα: «Μνξθέο Δηθαζηηθψλ Σερλψλ» νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα 

εθθξάζνπλ θαιιηηερληθά φιεο απηέο ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ είραλ θαηαθηήζεη. ηε 

ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Δηθαζηηθψλ δεκηνχξγεζαλ ηελ καζθφη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνλ «Φηιαζιίμ», ν νπνίνο πήξε κνξθή απφ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ 

(Παξάξηεκα, εηθ.1).  

 ηελ ηξίηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζπλάληεζε θαη ε πξψηε θνηλή δξάζε ησλ 

δπν ζρνιείσλ. Οη καζεηέο αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη κε θαιεζκέλνπο 

έλαλ αζιεηή ηνπ κπάζθεη (ηνπηθήο νκάδαο), κία αζιεηηθνγξάθν (ηνπηθνχ ηχπνπ) θαη έλαλ 

αζηπλνκηθφ είραλ ηελ επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηφζν ηηο αμίεο ηνπ αζιεηηζκνχ, φζν θαη 

ηελ παζνγέλεηα ηεο βίαο ζηα γήπεδα κέζα απφ ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπο γσλίεο. 

Οη καζεηέο ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, πξηλ ηελ ζπλέληεπμε θαη ζε 

νκάδεο πνπ νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ, θαηέγξαςαλ ηηο απνξίεο ηνπο ζε εξσηήζεηο. Οη ηξεηο 

θαιεζκέλνη, πνπ ν θαζέλαο αληηπξνζψπεπε κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ Αζιεηηζκνχ, 

απαληψληαο ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ, πνπ ελδεηθηηθά  αθνξνχζαλ ηε θχζε ή ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα αζιεηηθά δεηήκαηα, 

κνηξάζηεθαλ εκπεηξίεο, πξνζσπηθά βηψκαηα, ζπλαηζζήκαηα θαη έδσζαλ ην δηθφ ηνπο 

ζηίγκα γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία αιιά θαη ηελ αγάπε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 

(Παξάξηεκα, εηθ.2). ηελ ζπλάληεζε απηή έθαλε θαη ηελ πξψηε επίζεκε εκθάληζή ηνπ ν 

«Φηιαζιίμ», ε καζθφη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη θαιεζκέλνη 

δεκηνχξγεζαλ έλα παλφ. Ζ δξάζε απηή  κπφξεζε λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί θαη 

λα είλαη πξαγκαηηθά θαζνξηζηηθή, αθνχ ν ξφινο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ δηεπθφιπλε ην παηδηά 

λα εθθξαζηνχλ, λα επηθνηλσλήζνπλ, λα αλαιχζνπλ, λα παξαηεξήζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηα 

αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε ελέξγεηαο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηνλ Αζιεηηζκφ. Σέινο, 

ζε απηή ηε δξάζε νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λέα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα. 

 ηελ ηέηαξηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε θνηλή δξάζε ησλ ζρνιείσλ πνπ απηή 

ηε θνξά είρε ραξαθηήξα αζιεηηθφ. Οη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα παίμνπλ 

παξαδνζηαθά παηρλίδηα, λα θάλνπλ αζινπαηδηέο, ζε κεηθηέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

θαη λα βηψζνπλ ηελ ραξά ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζε θακία ζηηγκή δελ είρε δηαγσληζηηθφ 

ραξαθηήξα (Παξάξηεκα, εηθ.3-5). Με ην παηρλίδη θαη κέζα απφ ηε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα επηηεχρζεθε θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο δξάζεο πνπ ήηαλ ε επηθνηλσλία, ε 

έθθξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ, ε ραξά, ε θίλεζε, ε ζθέςε θαη ε δξάζε. Δμάιινπ, 

κέζα απφ ην παηρλίδη ην παηδί κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ θνηλσληθή νκάδα, λα αλαπηχμεη 

ηελ ζπλεξγαζία, ηνλ αιιεινζεβαζκφ, ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηα άιια κέιε 

ηεο νκάδαο, λα θαιιηεξγήζεη ηελ ηηκηφηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα, ηελ απηνζπζία, ηνλ 

απηνέιεγρν, ηελ ππνκνλή, ηελ απηνπεηζαξρία, θαηαζηέιινληαο ηνλ εγσηζκφ θαη ηα 

αξλεηηθά ηνπ ζηνηρεία (ΤΠΔΠΘ, 2006:117). 

     ηελ πέκπηε θάζε νη δξάζεηο αθνξνχζαλ ηε δεκηνπξγία ζελαξίσλ πάλσ ζηηο βαζηθέο 

αμίεο ηνπ Αζιεηηζκνχ πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ζην κάζεκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο 
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εληαγκέλν ζηελ ελδέθαηε Εψλε Γξακαηνπνίεζε 3: Δξγαζηήξη γξαθήο. Γχν απφ ηα 

ζελάξηα κεηαθέξζεθαλ ζε ηζηνξίεο θφκηθο. Σν πξψην έγηλε ειεθηξνληθφ θφκηθ «Κεξδίδεηο 

– Υάλεηο» κε ην εξγαιείν web 2.0 εξγαιείν ToonDoo (www.toondoo.com) ζην κάζεκα 

ησλ ΣΠΔ θαη πξαγκαηεπφηαλ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζην παηρλίδη θαη γεληθφηεξα ζηνλ 

Αζιεηηζκφ (Παξάξηεκα, εηθ.6). Σν δεχηεξν ζελάξην έγηλε θφκηθ κε ζθίηζα, «Ο Φηιαζιίμ 

θαη ην καγηθφ θίιηξν», ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ (3
νο  

 Άμνλαο: «Θέκα – Πεξηερφκελν 

– Νφεκα» θαη 4
νο

 Άμνλαο: «Μνξθέο Δηθαζηηθψλ Σερλψλ») θαη αθνξνχζε ζηελ αμία ηεο 

πξαγκαηηθήο αγάπεο γηα ηνλ Αζιεηηζκφ (Παξάξηεκα, εηθ.7). Σν θφκηθ πήξε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή. Καη ζηα δχν θφκηθο, ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο κνξθή, νη καζεηέο 

ράξηζαλ ηηο θσλέο ηνπο ζηνπο ήξσεο (Δθαξκνγή «Audacity»). Δπίζεο, ζηηο δηδαθηηθέο 

ψξεο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, δπν αθφκα ζελάξηα κε ζέκα ην ηίκην παηρλίδη (fair play), 

έγηλαλ θσην – ηζηνξίεο: «Ζ fair play ζηελ πξψηε ζέζε» θαη «Νίθε ή ηίκην παηρλίδη;» 

(Παξάξηεκα, εηθ.8-9). ηηο θσην – ηζηνξίεο απηέο νη καζεηέο έγηλαλ νη ίδηνη 

πξσηαγσληζηέο δξακαηνπνηψληαο θάζε ζθελή ζηηο νπνίεο θαη θσηνγξαθήζεθαλ. Οη θσην 

– ηζηνξίεο έγηλαλ έληππν αιιά θαη ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ κε ερνγξαθεκέλνπο ηνπο 

δηαιφγνπο. Σέινο, θσηνγξαθήζεθαλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία βηληενθιίπ θαηά ηεο βίαο 

(Δθαξκνγή «Movie Maker»).  

      ηελ έθηε θάζε έγηλε ε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ απφ φιεο ηηο δξάζεηο πνπ είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί σο εθείλε ηελ ζηηγκή θαη απφ ηα δπν ζρνιεία. Σν πιηθφ απηφ 

θαηεγνξηνπνηήζεθε, επεμεξγάζηεθε θαη ελζσκαηψζεθε ζε βίληεν (Δθαξκνγή «Movie 

Maker»). Καηφπηλ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ππεχζπλεο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κηα παξνπζίαζε power point. Οη καζεηέο  δάλεηζαλ θαη πάιη ηηο θσλέο ηνπο ζηνλ 

«Φηιαζιίμ» ν νπνίνο παξνπζίαζε φια φζα έθαλαλ, βίσζαλ θαη έκαζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ιε ε παξνπζίαζε ήηαλ ζε κνξθή θφκηθ δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ηελ παξαθνινπζήζνπλ κε επθνιία νη καζεηέο αθφκα θαη ησλ κηθξψλ ηάμεσλ. 

    ηελ έβδνκε θαη ηειηθή θάζε έγηλε ε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν παξνπζηάζεηο, κηα γηα θάζε ζρνιείν. Σελ παξνπζίαζε 

παξαθνινχζεζαλ φινη νη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ, γνλείο θαη επίζεκνη 

θαιεζκέλνη (Παξάξηεκα, εηθ.10-11).  

 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

ππήξμε δηάρπζε ησλ δξάζεψλ καο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

 Σέινο, έγηλε ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο γλψζεηο, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

πκπεξάζκαηα 

Παξαπάλσ πεξηγξάςακε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία καζεηέο – ηξηεο δχν ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο, ζηα πιαίζηα ελφο ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθε ζε «δίθηπν», πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο θαη αμίεο πνπ δηέπνπλ ηνλ Αζιεηηζκφ. 

Ήηαλ κηα κνλαδηθή παηδαγσγηθή εκπεηξία, γηαηί ε ζπνπδαηφηεηα πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία δηαχισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ, ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε, ηνλ αλαζηνραζκφ, ηελ αλαλέσζε θαη ηε ζεσξεηηθή ζηήξημε. 

ε κηα επνρή πνπ ν αζιεηηζκφο ζρεηίδεηαη αθφκα θαη ζηηο κηθξέο – ηνπηθέο θνηλσλίεο κε 

ην ρξεκαηηζκφ θαη ηα ζπκθέξνληα, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ καο ζην δίθηπν απηφ ήηαλ 

ηδηαηηέξσο επσθειήο θαζψο: 

    Οη καζεηέο είδαλ ζε θάζε πηπρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθή 

ζπλεξγαζία, πνπ απνηειεί θαη ηε βάζε κηαο πγηνχο θαιιηέξγεηαο ησλ 
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αζιεηηθψλ ηδεσδψλ: απφ ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ απφ δηαθνξεηηθά 

ζρνιεία σο ηε ζπλεξγαζία ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ κε ζπκκαζεηέο ηνπο απφ 

άιιν ζρνιείν. 

    Οη καζεηέο αληηιήθζεθαλ φηη ην «επ αγσλίδεζζαη» είλαη πξάμε θαη ζηάζε 

δσήο θαη φρη ζεσξία, γηαηί ε βία ζηα γήπεδα πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία 

θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν ζην άηνκν, φζν θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

     Με αθνξκή ηνλ αζιεηηζκφ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ 

πνιιαπιέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εκπινθή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε θφκηθ, βίληεν, εηθαζηηθψλ δεκηνπξγηψλ. 

    Σέινο, αλέπηπμαλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο κηαο ζπλέληεπμεο, ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε κηαο δξάζεο, 

αιιά θαη ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ππνδνρή – 

θηινμελία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο απφ ην άιιν ζρνιείν. 

  πσο πξνέθπςε απφ ηελ αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

ήηαλ πνιχ ζεηηθφ. Οη καζεηέο θάλεθαλ εμαηξεηηθά ζπλεξγάζηκνη θαη απνηειεζκαηηθνί ζε 

φηη αλέιαβαλ, αλ θαη ν ρξφλνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ δξάζεσλ. 

  Δηδηθφηεξα, ηνπο ηθαλνπνίεζε ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη γεληθφηεξα ε δπλαηφηεηεο ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ ησλ 

ππνινγηζηψλ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο, ε εκπεηξία ηεο δηαθνξεηηθήο δηδαθηηθήο 

κεζφδνπ, ε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο, ηεο θσηνγξαθίαο, ηεο ζεαηξηθήο εξκελείαο θαη ηνπ 

κε αληαγσληζηηθνχ παηρληδηνχ. ε φινπο ηνπο καζεηέο άξεζε ε νκαδηθή εξγαζία, γηαηί ηα 

καζήκαηα έγηλαλ πην επράξηζηα. Αλ θαη πξψηε θνξά ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηα δηαδηθαζία 

κάζεζεο, κε ηε δηαζχλδεζε πνιιψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ελζνπζηάζηεθαλ φινη, 

αθφκα θαη νη πην αδηάθνξνη καζεηέο πήξαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ νκάδα. Γφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα έξζνπλ πην θνληά κε καζεηέο απφ άιιν ζρνιείν θαη έκαζαλ λα αθνχλ θαη 

λα αθνχγνληαη κέζα ζηελ νκάδα. Γεκηνπξγήζεθε θηιηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν αλάκεζα ζε 

καζεηέο πνπ δελ είραλ πνιχ ζηελή επαθή, φζν θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Οη 

καζεηέο έλησζαλ ειεχζεξνη λα εξγαζηνχλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ε αμηνπνίεζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο εκπινπηίδεη ηε 

δηδαζθαιία θαη δεκηνπξγεί θιίκα ζπλεξγαζίαο, ελψ ε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ 

απνηειεί επθαηξία γηα αλάδξαζε θαη απηναμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο 

  Δίλαη γεγνλφο βέβαηα πσο ιφγσ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο θαη πεξηνξηζκέλνπ 

ρξφλνπ δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζχληαμε θαη δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα καο έδηλε 

ηελ δπλαηφηεηα γηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γλσξίδνληαο φκσο απηή 

ηελ πηζαλφηεηα πνπ ζα πξφθππηε, ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο δελ ήηαλ ηπραία. 

Δπηιέμακε ηελ Δ΄ ηάμε γηα λα ππάξμεη καθξνπξφζεζκα ε δπλαηφηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο 

λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, λα αμηνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

θπξίσο λα δηαπηζηψζνπκε αιιαγέο ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.     

Αλακθίβνια ν Αζιεηηζκφο απνηειεί έλα θνηλσληθφ πεδίν δξαζηεξηφηεηαο. ζν 

απμάλεηαη ε επηζεηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία, κε αληίζηνηρν αλαινγηθφ ηξφπν, ζα απμάλεηαη 

θαη ζηνλ Αζιεηηζκφ. Χζηφζν, ε ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αξλεηηθνχ απηνχ 

θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαησζεί κε φξνπο κηαο θαηαζηαιηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, αιιά κέζα απφ κία θνηλσληθή πξνιεπηηθή δξάζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

γελεζηνπξγψλ παξαγφλησλ ηνπ.  

Κιείλνληαο ηελ εξγαζία καο, ζα ζέιακε λα ππνγξακκίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, λα ζεζκνζεηεζνχλ νη βησκαηηθέο δξάζεηο 

ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ηνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο, σο ν κφλνο απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο λα κπεζνχλ νη καζεηέο ζηελ νπζία ηεο φπνηαο παξερφκελεο γλψζεο. Γηα φζνπο 
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απφ εκάο ηεο εηδηθφηεηαο ΠΔ11 είρακε δηδάμεη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

(δαζθαινθεληξηθά) ην 9
ν
 θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ Φπζηθήο Αγσγήο Δ‘ θαη Σ‘ ηνπ 

Γεκνηηθνχ κε ηίηιν «Ζ ζσζηή Αζιεηηθή πκπεξηθνξά – Δπ Αγσλίδεζζαη» είδακε φηη ε 

δηαθνξά ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζέκα ήηαλ εθθσθαληηθά δηαθνξεηηθή: κηα 

ζηαηηθή γλψζε κέζα απφ έλα (θαηά ηα άιια εκπλεπζκέλν) βηβιίν κεηαηξάπεθε ζε 

νιφθιεξε δηακφξθσζε αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Γπζηπρψο, φκσο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη ζην 

πεξηζψξην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πινπνηνχληαη ζε πξναηξεηηθή βάζε εθηφο ηνπ 

βαζηθνχ Δβδνκαδηαίνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Χ.Π.), γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη 

ηελ εμάπισζε ηνπο ζε επξεία θιίκαθα.  
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Mission X: Train like an Astronaut, an international fitness challenge 
 

Πξηκηθίξε Αζελά  

Εκπαιδευτικϐσ ΠΕ 70, Mission X Country Lead 
athinaprim@yahoo.com 

 
Βιαζηνχ Διεπζεξία  

Γυμνϊςτρια Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ Σ.Ε.Υ.Α.Α. 
elef_blas@yahoo.gr 

Πεξίιεςε 

      Η Mission X: Train Like an Astronaut εύναι μύα διεθνόσ εκπαιδευτικό πρϐκληςη 
που εςτιϊζεται ςτην καλό φυςικό κατϊςταςη και διατροφό και ενθαρρϑνει τουσ 
μαθητϋσ να "εκπαιδευτοϑν ϐπωσ ϋνασ Αςτροναϑτησ". Ο Παγκϐςμιοσ Οργανιςμϐσ 
Τγεύασ (Π.Ο.Τ) ϋχει προςδιορύςει την εξϊπλωςη τησ παιδικόσ παχυςαρκύασ ωσ μύασ 
απϐ τισ ςοβαρϐτερεσ προκλόςεισ του 21ου αιώνα για τη δημϐςια υγεύα- και ϋχει 
αντιπροτεύνει ϐτι η ςωςτό διατροφό, η ςωματικό δραςτηριϐτητα και η υγεύα εύναι οι 
καλϑτερεσ απαντόςεισ ςε επύπεδο πρϐληψησ ς' αυτϐ το μεγϊλο πρϐβλημα. Ομϊδεσ 
μαθητών απ’ ϐλο τον κϐςμο, μϋςω τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ αυτοϑ, 
μαθαύνουν για τισ αρχϋσ τησ υγιεινόσ διατροφόσ και ϊθληςησ, ςυναγωνύζονται 
βαθμολογικϊ μεταξϑ τουσ ολοκληρώνοντασ αςκόςεισ και ενθουςιϊζονται απϐ το 
μϋλλον του ανθρώπου ςτο διϊςτημα καθώσ και απϐ τισ δικϋσ τουσ μελλοντικϋσ 
εκπαιδευτικϋσ προοπτικϋσ. Κεντρικό ςτϐχευςη τησ πρωτοβουλύασ αυτόσ αποτελεύ η 
εξϊςκηςη τησ επιςτημονικόσ ςκϋψησ των ςυμμετεχϐντων μαθητών και η 
καλλιϋργεια πνεϑματοσ ομαδικϐτητασ και ςυνεργατικϐτητασ.  
 
Λϋξεισ κλειδιϊ: Διεθνόσ Διαςτημικϐσ ταθμϐσ, ςωματικό ϊςκηςη, υγιεινό διατροφό, 
αςτροναϑτεσ, ςυνεργαςύα 
 
Ειςαγωγό  

 

Η ςωματικό αδρϊνεια και οι ανθυγιεινϋσ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ εύναι οι δϑο πιο 
απειλητικού και επικύνδυνοι παρϊγοντεσ για την υγεύα, που μποροϑν να οδηγόςουν ςε μη 
μεταδοτικϋσ αςθϋνειεσ ϐπωσ η υπϋρταςη, τα καρδιαγγειακϊ νοςόματα και ο διαβότησ τϑπου 
2. Μεγϊλοσ αριθμϐσ μελετών δεύχνει ϐτι υπϊρχει ιςχυρό ςυςχϋτιςη μεταξϑ τησ ανθυγιεινόσ 
διατροφόσ ςτην παιδικό ηλικύα και τησ κακόσ ςωματικόσ κατϊςταςησ ςτην εφηβεύα με την 
εμφϊνιςη χρϐνιων αςθενειών ςτην ενηλικύωςη. ε πολλϋσ  χώρεσ γύνονται προςπϊθειεσ για 
την αντιμετώπιςη αυτών των προβλημϊτων μϋςω τησ αϑξηςησ τησ ςωματικόσ 
δραςτηριϐτητασ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ και μετϊ απϐ αυτό, την 
ενθϊρρυνςη διατροφικών ςυνηθειών με λιγϐτερα κορεςμϋνα λύπη, περιςςϐτερα φροϑτα και 
λαχανικϊ και την ελαχιςτοπούηςη των δαπανώμενων ωρών τηλεθϋαςησ και περιόγηςησ 
μπροςτϊ ςτην οθϐνη του υπολογιςτό (Mission X Annual Report 2011, 2012, Introduction). 
Για την αντιμετώπιςη αυτοϑ του ςημαντικοϑ ζητόματοσ δημϐςιασ υγεύασ απαιτεύται να 
αναληφθοϑν και να ςυνδυαςτοϑν ευρϑτερεσ πολιτικϋσ. Απϐ πολιτικϋσ για τα τρϐφιμα και 
την προςταςύα των καταναλωτών ϋωσ πολιτικϋσ για τον αθλητιςμϐ, την εκπαύδευςη και τισ 
μεταφορϋσ. Σο ποςοςτϐ των παχϑςαρκων εύναι μεγαλϑτερο μεταξϑ των ατϐμων που 
προϋρχονται απϐ χαμηλϐτερεσ κοινωνικοοικονομικϋσ ομϊδεσ, γεγονϐσ που αποδεικνϑει ϐτι η 
κοινωνικό διϊςταςη του εν λϐγω ζητόματοσ χρόζει ιδιαύτερησ προςοχόσ (Επιτροπό 
Ευρωπαώκών Κοινοτότων COM (2007), 279 FINAL). 

mailto:athinaprim@yahoo.com
mailto:elef_blas@yahoo.gr
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Η ςωματικό ϊςκηςη, ϐπωσ η τακτικό ϊθληςη και η γυμναςτικό, εύναι απϐ τουσ 
αποτελεςματικϐτερουσ τρϐπουσ για τη διατόρηςη τησ ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ, για 
την καταπολϋμηςη του υπερβολικοϑ βϊρουσ και τησ παχυςαρκύασ καθώσ και για την 
πρϐληψη ςυναφών παθόςεων. Επιπλϋον, η ςυμμετοχό ςε αθλητικϋσ δραςτηριϐτητεσ και η 
ςωματικό ϊςκηςη ςυςχετύζονται με ϊλλουσ παρϊγοντεσ, ϐπωσ η κοινωνικό αλληλεπύδραςη 
και ενςωμϊτωςη. Η ςωματικό ϊςκηςη εύναι ϋνασ απϐ τουσ πλϋον καθοριςτικοϑσ 
παρϊγοντεσ για τη διατόρηςη τησ υγεύασ ςτη ςϑγχρονη κοινωνύα, ενώ ο αθλητιςμϐσ 
αποτελεύ θεμελιώδεσ ςτοιχεύο κϊθε εύδουσ δημϐςιασ πολιτικόσ που επιδιώκει τη βελτύωςη 
των επιπϋδων ςωματικόσ ϊςκηςησ. Σα πολλαπλϊ οφϋλη που εύναι ςυνυφαςμϋνα με τη 
ςυχνό ςωματικό ϊςκηςη και τη γυμναςτικό ςε ϐλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ εύναι απολϑτωσ 
καταγεγραμμϋνα και γενικϐτερα ςυντελοϑν καύρια ςτη φανερό βελτύωςη τησ ποιϐτητασ 
ζωόσ μασ, ϐπωσ επιβεβαιώνεται απϐ τον Παγκϐςμιο Οργανιςμϐ Τγεύασ. ϑμφωνα με 
ϋρευνεσ, η ϊθληςη και η ςωματικό ϊςκηςη ςυμβϊλλουν πρϊγματι ςτην ολϐπλευρη ανϊπτυξη 
των παιδιών και των εφόβων, ενώ διατυπώνεται ο ιςχυριςμϐσ ϐτι η ςυμμετοχό ςε 
αθλητικϋσ δραςτηριϐτητεσ και η ςωματικό ϊςκηςη κατϊ την εφηβεύα ςυναρτϊται 
αξεδιϊλυτα με το βαθμϐ ςωματικόσ ϊςκηςησ κατϊ την ενηλικύωςη. Παρϋχονται διαρκώσ 
περιςςϐτερα ςτοιχεύα που αποδεικνϑουν τη θετικό ςυςχϋτιςη μεταξϑ ϊςκηςησ και ψυχικόσ 
υγεύασ, πνευματικόσ ανϊπτυξησ και γνωςτικών διεργαςιών. 

την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, η εναςχϐληςη των πολιτών με τη ςωματικό ϊςκηςη 
ςυςχετύζεται θετικϊ με το προςδϐκιμο ζωόσ, κϊτι που ςημαύνει ϐτι οι χώρεσ με τα 
υψηλϐτερα επύπεδα ςωματικόσ ϊςκηςησ τεύνουν να ϋχουν μεγαλϑτερο προςδϐκιμο ζωόσ. 
Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, οριςμϋνα προβλόματα ϐπωσ η πρϐωρη θνηςιμϐτητα, η απϐκτηςη 
υπερβολικοϑ βϊρουσ και η παχυςαρκύα, ο καρκύνοσ του μαςτοϑ και του παχϋοσ εντϋρου, ο 
διαβότησ και η ιςχαιμικό καρδιοπϊθεια οφεύλονται ςτην ϋλλειψη ςωματικόσ ϊςκηςησ. Σο 
2009 η ϋλλειψη ςωματικόσ ϊςκηςησ αναγνωρύςτηκε ωσ ο τϋταρτοσ ςημαντικϐτεροσ 
παρϊγοντασ κινδϑνου υπεϑθυνοσ για επαναλαμβανϐμενα κροϑςματα πρϐωρησ 
θνηςιμϐτητασ και αςθενειών ςτισ πλοϑςιεσ ειςοδηματικϊ χώρεσ ςε παγκϐςμιο επύπεδο, την 
ώρα που μϐνο ςτην περιφϋρεια τησ Ευρώπησ, η παντελόσ απουςύα τησ ευθϑνεται για 
περιςςϐτερουσ απϐ ϋνα εκατομμϑριο θανϊτουσ. ϑμφωνα με διαθϋςιμα ςτοιχεύα τα 
προβλόματα υγεύασ, που προκαλοϑνται απϐ την αποχό απϐ τη ςυςτηματικό ϊςκηςη, 
ςυνεπϊγονται λϐγω τησ εμφϊνιςησ αςθενειών και νοςηρϐτητασ και τησ αϑξηςησ των 
αναρρωτικών αδειών και πρϐωρων θανϊτων, ςημαντικϐ ϊμεςο και ϋμμεςο οικονομικϐ 
κϐςτοσ, ιδιαύτερα αν λϊβουμε υπϐψη και το αξιοςημεύωτο γεγονϐσ τησ ταχεύασ γόρανςησ 
των Ευρωπαώκών κοινωνιών (Ευρωπαώκό Επιτροπό, COM (2013) 603 Πρϐταςη για ϑςταςη 
υμβουλύου). Η φυςικό αγωγό ςτο ςχολεύο ϋχει τη δυνατϐτητα να καταςτεύ 
αποτελεςματικϐ εργαλεύο για τη μεγαλϑτερη ςυνειδητοπούηςη τησ ςημαςύασ τησ ωματικόσ 
Ωςκηςησ για τη Βελτύωςη τησ Τγεύασ (ΑΒΤ) και τα ςχολεύα θα μποροϑςαν να αναλϊβουν 
εϑκολα και αποτελεςματικϊ την υλοπούηςη ςχετικών δραςτηριοτότων (ϑςταςη του 
υμβουλύου τησ Eυρωπαώκόσ Ϊνωςησ, 2013/C 354/01, 26.11.2013). Για να αντιμετωπιςτεύ 
αυτϐ το θϋμα ςτην Ευρώπη, διαμορφώθηκε και εκπονόθηκε το πρϐγραμμα HEPS «Τγιεινό 
Διατροφό και ωματικό Ωςκηςη ςτα χολεύα» (Healthy Eating and Physical Activity in 
Schools), το οπούο ςτηρύζει ϋμπρακτα ϋνα ευρϑ φϊςμα Ευρωπαώκών χωρών ςτην ταχϑτερη 
προώθηςη μιασ πιο υγιεινόσ διατροφόσ και τη διϊδοςη τησ φυςικόσ ϊςκηςησ ςτα ςχολεύα με 
ϋνα θετικϐ και βιώςιμο τρϐπο. Σο HEPS χρηςιμοποιεύ τη μεθοδολογύα και την προςϋγγιςη 
τησ προαγωγόσ τησ υγεύασ ςτα ςχολεύα με αποτελεςματικϋσ μεθϐδουσ για τον ορθϐ 
ςχεδιαςμϐ μιασ πολιτικόσ υγεύασ ςε αυτϊ. Σο HEPS εύναι ϋνα πρϐγραμμα του δικτϑου SHE- 
χολεύα για την Τγεύα ςτην Ευρώπη (Schools for Ηealth in Europe) (υποςτηριζϐμενο απϐ το 
Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παιδιοϑ). 
 
Η ελληνικό πραγματικότητα 

Εύναι γεγονϐσ, ϐτι ςτισ περιοριςμϋνεσ ώρεσ αφιερωμϋνεσ ςτη Υυςικό Αγωγό που 
προβλϋπει το ωρολϐγιο πρϐγραμμα (και ςτισ δϑο βαθμύδεσ εκπαύδευςησ) εύναι αδϑνατον να 
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χωρϋςουν οι ςτϐχοι που τύθενται τϐςο απϐ τον γενικϐ ϐςο και απϐ τουσ ειδικοϑσ ςκοποϑσ 
του μαθόματοσ. Ϊτςι η οδηγύα του Αναλυτικοϑ Προγρϊμματοσ πουδών (Α.Π..) 
«προτεραιϐτητα ϋχει η ανϊπτυξη των κινητικών δεξιοτότων των μαθητών και μϋςω αυτών 
η καλλιϋργεια των φυςικών τουσ ικανοτότων και η ενύςχυςη τησ υγεύασ τουσ», θϋτει την 
πρώτη απαύτηςη διαδραςτικόσ οργϊνωςησ του μαθόματοσ. Η προςπϊθεια αυτό απαιτεύ τη 
ςϑνθεςη των επιμϋρουσ ςτϐχων, προκειμϋνου μϋςα απϐ κοινϋσ δραςτηριϐτητεσ κινητικοϑ 
περιεχομϋνου να επιτυγχϊνονται ταυτϐχρονα διαφορετικού ςτϐχοι. Η διδαςκαλύα και η 
εξϊςκηςη των κινητικών δεξιοτότων ςτο μϊθημα πρϋπει να δομεύται με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε 
να παρϋχει επαρκό ερεθύςματα για τη βελτύωςη των φυςικών ικανοτότων (δϑναμη, 
ταχϑτητα, αντοχό, ευλυγιςύα), βελτύωςη που θα ςυνδϋεται απϐ αντύςτοιχεσ βιολογικϋσ 
προςαρμογϋσ που προαςπύζουν την υγεύα. Παρϊ τισ ςυνδυαςτικϋσ δυνατϐτητεσ ϐμωσ, τα 
περιοριςμϋνα χρονικϊ ϐρια του μαθόματοσ και ο αςϑμπτωτοσ χαρακτόρασ του διδακτικοϑ 
περιεχομϋνου ςυχνϊ εμποδύζουν την ολικό ό την επαρκό διαχεύριςη των ςτϐχων. Γενικϊ, οι 
γνωςτικού μαθηςιακού ςτϐχοι που ενυπϊρχουν ςτη ςχολικό Υυςικό Αγωγό δε ςυνϊδουν 
οϑτε μποροϑν να ςυνδυαςτοϑν επαρκώσ με τουσ ςτϐχουσ προαγωγόσ τησ φυςικόσ 
κατϊςταςησ και υγεύασ. Οι αξιακού προςανατολιςμού διαμορφώνουν πρωταρχικϊ την 
«κατεϑθυνςη» που θα ακολουθόςει η ςχολικό Υυςικό Αγωγό, ϐπωσ αυτό εκφρϊζεται ςτα 
μοντϋλα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ. Αναφερϐμενοι ςτο μοντϋλο τησ Υυςικόσ Αγωγόσ για την 
υγεύα, δηλ. ςτην εκπαύδευςη των μαθητών παρϋχοντϊσ τουσ τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και 
δεξιϐτητεσ για τη ςυμμετοχό τουσ ςε φυςικϋσ δραςτηριϐτητεσ, για την επϊρκεια τησ 
φυςικόσ τουσ κατϊςταςησ και για τη φροντύδα τησ υγεύασ τουσ, η φυςικό ϊςκηςη (που 
εμπεριϋχει η Υυςικό Αγωγό) δεν ϋπαψε διαχρονικϊ να ςυνδϋεται με την υγεύα. Με αφετηρύα 
ϐμωσ την αϑξηςη τησ νοςηρϐτητασ που ϐλο και περιςςϐτερο ςχετύζεται με τον υποκινητικϐ 
τρϐπο ζωόσ, η προαγωγό τησ υγεύασ μϋςω τησ φυςικόσ ϊςκηςησ ϊρχιςε να αποκτϊ κεντρικό 
αξύα ςτα προγρϊμματα τησ Υυςικόσ Αγωγόσ, κϊνοντασ ιδιαύτερα δημοφιλϋσ το μοντϋλο τησ 
Υυςικόσ Αγωγόσ για την υγεύα. κοπϐσ του μοντϋλου εύναι η ανϊπτυξη ςτουσ μαθητϋσ των 
ςτοιχεύων τησ φυςικόσ κατϊςταςησ που ςχετύζονται με την υγεύα, η ενημϋρωςη και 
ευαιςθητοπούηςό τουσ ςε θϋματα που προϊγουν τη ψυχικό και ςωματικό υγεύα, καθώσ και η 
διαμϐρφωςη θετικών ςτϊςεων και ςυμπεριφορών για την τακτικό τουσ ϊςκηςη και τη 
ςυμμετοχό τουσ ςε φυςικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Η ενεργό τουσ εναςχϐληςη με κϊθε λογόσ 
φυςικϋσ δραςτηριϐτητεσ επιδιώκεται να γύνει μύα αυτϐβουλη και ςυνειδητό διαδικαςύα που 
θα ξεπερνϊ τα πλαύςια του ςχολικοϑ προγρϊμματοσ, θα κατορθώνει να διειςδϑςει ςτον 
ελεϑθερο χρϐνο και θα θϋςει προοπτικϋσ δια βύου ϊςκηςησ. Σο μοντϋλο τησ φυςικόσ αγωγόσ 
για την υγεύα οφεύλει αναπϐφευκτα να εμπλακεύ ςε ευρϑτερα θϋματα υγιεινόσ διαβύωςησ 
(π.χ. τησ ςωςτόσ και υγιεινόσ διατροφόσ, τησ ανταπϐκριςησ ςτισ ψυχοςωματικϋσ αλλαγϋσ 
τησ ανϊπτυξησ και ωρύμανςησ, τησ διϊθεςησ αςφαλοϑσ περιβϊλλοντοσ, τησ πρϐληψησ 
αςθενειών, τησ χρόςησ αλκοϐλ, καπνοϑ και ϊλλων ουςιών κλπ) καθώσ επύςησ και ςε θϋματα 
ενδο-προςωπικών και διαπροςωπικών ςχϋςεων, τα οπούα αναδϑονται κατϊ τη ςυμμετοχό 
των μαθητών ςε ατομικϋσ και ομαδικϋσ φυςικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Σα τελευταύα ανϊγονται 
ςτισ ςυναιςθηματικϋσ, κοινωνικϋσ και ηθικϋσ εκεύνεσ δεξιϐτητεσ οι οπούεσ παύζουν 
καταλυτικϐ ρϐλο για την καλλιϋργεια τησ καλόσ διϊθεςησ, την αρμονικό και δημιουργικό 
ςυνϑπαρξη και ςυνεργαςύα καθώσ εμπλουτύζουν εποικοδομητικϊ τισ αξύεσ των μαθητών 
παρϋχοντϊσ τουσ ϋνα υγιϋσ ςυναιςθηματικϐ και κοινωνικϐ περιβϊλλον. ε ϐλο και 
περιςςϐτερα αναλυτικϊ προγρϊμματα ςπουδών ςτον κϐςμο, εμφανύζονται ενοποιημϋνα 
προγρϊμματα φυςικόσ αγωγόσ και αγωγόσ υγεύασ, με περιοριςμϋνη ό εκτεταμϋνη 
ενςωμϊτωςη τησ αγωγόσ υγεύασ ςτη φυςικό αγωγό. Σο μοντϋλο τησ φυςικόσ αγωγόσ για 
την υγεύα πρεςβεϑει εκ προοιμύου μύα τϋτοια ενοπούηςη. Ψςτϐςο δημιουργοϑνται αρκετϊ 
ερωτηματικϊ για το διδακτικϐ χρϐνο των προςεγγύςεων ςτα θϋματα υγεύασ, αν εύναι 
αναγκαύο να δύνεται πρϐςθετοσ χρϐνοσ ςτα ωρολϐγια προγρϊμματα ό αν μποροϑν να 
ενςωματώνονται ςτο χρϐνο τησ φυςικόσ αγωγόσ, χωρύσ ςοβαρό μεύωςη του ενεργητικοϑ 
χρϐνου φυςικόσ δραςτηριϐτητασ (Ντϊνησ, 2011)  
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Σι εύναι η Mission X: Train like an Astronaut/ τϐχοι του Mission X ςόμερα 
 

Τπϐ το φωσ αυτών των ολοϋνα αυξανϐμενων ζητημϊτων που αφοροϑν την παγκϐςμια 
υγεύα και την καθολικό κατανϐηςη των δρϊςεων που πρϋπει να υιοθετηθοϑν για την 
αντιμετώπιςό τουσ, το Πρϐγραμμα «Mission X: Train like an Astronaut» αναπτϑχθηκε για να 
ενθαρρϑνει την κατϊλληλη ϊςκηςη και διατροφό ξεκινώντασ απϐ την παιδικό  ηλικύα, 
διδϊςκοντασ τουσ μαθητϋσ να ζουν και να τρϋφονται ςαν εξερευνητϋσ του διαςτόματοσ. 
Αποτελεύ μύα ςυνεργατικό προςπϊθεια μεταξϑ διεθνών εταύρων και μαθητών, που παρϋχει 
ςτα παιδιϊ και ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ μϋςω τησ ιςτοςελύδασ trainlikeanastronaut.org 
εκτενεύσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςωςτό εφαρμογό του ώςτε να πετϑχει να γύνει ϋνασ 
διαςκεδαςτικϐσ και διαδραςτικϐσ τρϐποσ εκπαύδευςησ. Αξιοποιώντασ το Διεθνό Διαςτημικϐ 
ταθμϐ ωσ το ςημεύο αναφορϊσ μιασ διεθνοϑσ ςυνεργαςύασ, το Πρϐγραμμα Mission X 
προωθεύ ϋναν πιο υγιό και πιο δραςτόριο τρϐπο ζωόσ, δεύχνοντασ ςτα παιδιϊ πώσ οι 
αςτροναϑτεσ διατηροϑνται ςε φϐρμα πριν, κατϊ τη διϊρκεια των διαςτημικών πτόςεων 
αλλϊ και μετϊ. Αξιοποιεύ τουσ αςτροναϑτεσ ωσ παρϊδειγμα, για να εμπνεϑςει, να 
εκπαιδεϑςει και να εμφυςόςει ςτουσ μαθητϋσ ϋναν υγιό τρϐπο ζωόσ. Ϊνασ αρκετϊ 
υπολογύςιμοσ αριθμϐσ Διαςτημικών Οργανιςμών που ϋλαβαν μϋροσ ςτο πρϐγραμμα, 
εργϊςτηκαν μαζύ αρμονικϊ και με πνεϑμα ςυνεργαςύασ, για να ςχεδιϊςουν τη διεθνό αυτό 
πρϐκληςη, που τϋθηκε ςε εφαρμογό ςε τοπικϐ επύπεδο απϐ κϊθε χώρα μϋλοσ με ςτϐχο να 
καταδειχτεύ πώσ οι χώρεσ ϐλου του κϐςμου θα μποροϑςαν να δρϊςουν ςυλλογικϊ ώςτε να 
ςυμβϊλλουν ςτην καταπολϋμηςη τησ παιδικόσ παχυςαρκύασ (Mission X Annual report 2011, 
2012). Η Δρϊςη Mission X: Train like an Astronaut ξεκύνηςε το 2011 ωσ ϋνα πιλοτικϐ 
πρϐγραμμα, ϑςτερα απϐ προςπϊθειεσ δϑο ετών, υπϐ τη διεϑθυνςη τησ επιςτημονικόσ 
ομϊδασ εργαςύασ International Life Science Working Group. Φρηματοδοτόθηκε απϐ το 
NASA’s Human Research Program (Johnson Space Center, Houston) υπϐ την ηγεςύα του 
Human Research Program Education and Outreach (HRPEO) project. Η Δρϊςη ςχεδιϊςτηκε 
ςαν ϋνα Διεθνϋσ Εταιρικϐ Πρϐγραμμα που εςτιϊζεται ςτον ΙSS. Τποςτηρύχτηκε απϐ μια 
ομϊδα διαςτημικών οργανιςμών που παρεύχε εκπαιδευτικϐ υλικϐ και ςυνεχύζει μϋχρι 
ςόμερα. Οι δραςτηριϐτητεσ που αναλόφθηκαν ςτο πλαύςιο τησ Δρϊςησ επινοόθηκαν απϐ 
επιςτόμονεσ τησ National Aeronautics and Space Administration (NASA) και  γυμναςτϋσ  που 
δουλεϑουν με τουσ αςτροναϑτεσ και τουσ διαςτημικοϑσ Οργανιςμοϑσ ςε ϐλο τον κϐςμο. Η 
ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ προςφϋρει ϋνα μοναδικϐ αποθηκευτικϐ χώρο για την 
εκπϐνηςη πολϑπλευρων εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων και ςυνιςτϊ ϋναν ιςτϐτοπο ϐπου 
οι ομϊδεσ ϋχουν την ευκαιρύα να επιδεύξουν την πρϐοδϐ τουσ ςτισ διεθνεύσ γυμναςτικϋσ 
προκλόςεισ. Επύςησ εμφανύζει ϋναν ϋντονα πολυεθνικϐ χαρακτόρα καθώσ διαφορετικϋσ 
χώρεσ μποροϑν να μοιραςτοϑν τισ γνώςεισ τουσ αναφορικϊ με τισ δικϋσ τουσ εμπειρύεσ με 
ϐςουσ ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα. Ϊνα ςϑςτημα πϐντων χρηςιμοποιόθηκε για να προϊγει 
την εποικοδομητικό και ςυνεργατικό ϊμιλλα ςτην οπούα το 2011 ςυμμετεύχαν 4164 
μαθητϋσ. 

Σο πιλοτικϐ πρϐγραμμα θεωρόθηκε επιτυχημϋνο ϐςον αφορϊ: 
1. το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ πολφγλωςςθσ ιςτοςελίδασ του 
2. τθν εμβάκυνςθ τθσ ενθμζρωςθσ αναφορικά με τον υγιι τρόπο διαβίωςθσ 
3. τθν προϊκθςθ τθσ αντίλθψθσ για το πϊσ να αποκτιςει ςυνοχι θ διεκνι εκπαιδευτικι 

κοινότθτα και να επιςθμανκοφν παγκόςμια κζματα ςυηιτθςθσ που ςχετίηονται με τθν 
εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ από τον άνκρωπο. 

      Ειδικϐτερα οι ςτϐχοι του Mission X:Train like an Astronaut εύναι: 
 Θ δθμιουργία παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ για τθν εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ και θ  

ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ ςθμαςία τθσ καλισ ςωματικισ κατάςταςθσ και καλισ 
υγείασ.  

 Θ προβολι του διακζςιμου εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου που παρζχεται από τουσ 
εταίρουσ του ΛSS. 

 Θ αξιοποίθςθ των διεκνϊν ευκαιριϊν προβολισ όπωσ θ δορυφορικι ηεφξθ με τουσ 
αςτροναφτεσ του ΛSS. 

http://www.trainlikeanastronaut.org/
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 Θ επζκταςθ  τθσ αλλθλοκατανόθςθσ ωσ μιασ αναγκαίασ διαδικαςίασ για τθν επίτευξθ 
μιασ πολυεκνικισ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ.  

 Θ δθμιουργία και διανομι μζςω διαδικτφου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν υγεία και τθν 
καλι φυςικι κατάςταςθ.   

 

Η Mission X 2015 (ΜΦ15) με μια ματιϊ/ Μϋθοδοσ προςϋγγιςησ 
Η Δρϊςη Μission X απευθϑνεται ςε παιδιϊ ηλικύασ 8-12 ετών και οι δραςτηριϐτητϋσ τησ 

θα επεκταθοϑν ςϑντομα και ςε παιδιϊ ηλικύασ 12-14 ετών. Κεντρικϐσ διαχειριςτόσ του 
προγρϊμματοσ εύναι η NASA, που ςυνεπικουρεύται πρωτύςτωσ απϐ τον Ευρωπαώκϐ 
Οργανιςμϐ Διαςτόματοσ European Space Agency (ESA) καθώσ και απϐ ϊλλουσ διαςτημικοϑσ 
οργανιςμοϑσ ϐπωσ Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Japan Aerospace Exploration Agency 
(JAXA), Centre National d’ Etudes Spatiales (CNES), German Aerospace Center (DLR), UK 
SPACE, Netherlands Space, Euro Space Center, Austrian Research Promotion Agency (FFG), 
Comision Colombiana del Espacio (CCE), Czech Space Office (CSO), Πλανητϊρια και 
Πανεπιςτόμια. Απϐ τα ςτοιχεύα του 2015 προϋκυψαν: 38.546 εγγραφϋσ μαθητών, 28 
ςυμμετοχϋσ χωρών, 16 γλώςςεσ, 805 Ομϊδεσ, 13 Διαςτημικού Οργανιςμού και Διαςτημικϊ 
Γραφεύα και 15 Οργανιςμού και Ινςτιτοϑτα. 

Καθώσ το πρϐγραμμα υποςτηρύζεται απϐ ϋνα διεθνϋσ FORUM, οι μαθητϋσ και οι 
εκπαιδευτικού ϋχουν τη δυνατϐτητα να γνωριςτοϑν με χολεύα απϐ 30 κρϊτη απ’ ϐλο τον 
κϐςμο και να παρακολουθοϑν μϋςω των αναρτόςεων κϊθε χώρασ την εφαρμογό του 
προγρϊμματοσ, αποκτώντασ ϋτςι καινοϑριεσ ιδϋεσ και εμπειρύεσ. Η χρηςιμοπούηςη του 
ιςτϐτοπου trainlikeanastronaut.org ωσ μεθϐδου επικοινωνύασ και ανατροφοδϐτηςησ, 
ενθουςιϊζει  μαθητϋσ και εκπαιδευτικοϑσ. Παρϊλληλα η Δρϊςη ςυνδϋει τουσ μαθητϋσ απ’ 
ϐλο τον κϐςμο με αςτροναϑτεσ, οι οπούοι προωθοϑν τη ςημαςύα του να «μϋνεισ ςε φϐρμα» 
τϐςο ςτο μυαλϐ ϐςο και ςτο ςώμα. 

Κατϊ  τη διϊρκεια τησ Δρϊςησ οι χώρεσ ενθαρρϑνουν τουσ μαθητϋσ τουσ να 
ολοκληρώςουν τισ προκλόςεισ τησ Αποςτολόσ. Κϊθε χώρα αποτελεύται απϐ Ομϊδεσ που 
εγγρϊφονται ςτον ιςτϐτοπο και ϋχουν δωρεϊν πρϐςβαςη ςτισ διαφορετικϋσ 
δραςτηριϐτητεσ που θα επιλϋξουν να κϊνουν απϐ τισ προτεινϐμενεσ και να τισ αναφϋρουν 
αναρτώντασ τισ. ήπωσ κϊθε διαςτημικό αποςτολό διαθϋτει μαςκϐτ (Astro Σςϊρλι), 
λογϐτυπο (Αποςτολό X Logo), ςημαύα και τραγοϑδι (Play Mission X Song), τα οπούα με τον 
τρϐπο τουσ ενθουςιϊζουν τουσ εμπλεκϐμενουσ. Κϊθε δραςτηριϐτητα που ολοκληρώνεται 
και καταχωρεύται ςτον ιςτϐτοπο τησ Δρϊςησ κερδύζει πϐντουσ. Ο ιςτϐτοποσ επύςησ 
περιλαμβϊνει μύα ςειρϊ εκπαιδευτικών βύντεο trainlikeanastronaut.org/activity-videos και 
αναλυτικών οδηγιών trainlikeanastronaut.org/mission-data - ςυνοδευϐμενων με την 
απαραύτητη ςτοχοθεςύα- τϐςο για τουσ μαθητϋσ ϐςο και για τουσ εκπαιδευτικοϑσ, που 
μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν με ευελιξύα ϐςον αφορϊ τυχϐν τροποποιόςεισ για την 
υποςτόριξη των δραςτηριοτότων, οι οπούεσ χωρύζονται ςε 3 επύπεδα. Δεν μπορεύσ να 
προχωρόςεισ ςτο επύπεδο 2 εϊν δεν ϋχεισ ολοκληρώςει με τισ αςκόςεισ του επιπϋδου 1. 
Ομούωσ δεν μπορεύσ να προχωρόςεισ ςτο επύπεδο 3 εϊν δεν ϋχεισ ολοκληρώςει με τισ 
αςκόςεισ του επιπϋδου 2. 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ πενταετοϑσ πραγματοπούηςησ  τησ δρϊςησ οι αςτροναϑτεσ 
ϐλων των διαςτημικών οργανιςμών, που ςυμμετϋχουν ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων του 
International Space Station (ISS), ςυνδρϊμουν ενεργϊ τη Mission X: με τη φυςικό τουσ 
παρουςύα ςε διϊφορεσ εκδηλώςεισ ό μϋςω τηλεδιαςκϋψεων αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια τησ 
παραμονόσ τουσ ςτον ISS με εν πτόςει τηλεδιαςκϋψεισ με τα ςυνεργαζϐμενα ςχολεύα καθώσ 
και με την αξιοπούηςη των μϋςων κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ 
δρϊςησ Mission X ορύζεται ϋνασ αςτροναϑτησ ωσ Mission X Ambassador. Για τη χρονιϊ 2015 
όταν η Ιταλύδα πρώτη Ευρωπαύα αςτροναϑτησ του Ευρωπαώκοϑ Οργανιςμοϑ Διαςτόματοσ, 
Samantha Christoforetti, η οπούα ϋςτειλε τουσ χαιρετιςμοϑσ τησ απϐ το Διϊςτημα μϋςω 
facebook ςτουσ μαθητϋσ τησ Ελλϊδασ που ςυμμετεύχαν, την ώρα που ο ISS βριςκϐταν πϊνω 

http://www.trainlikeanastronaut.org/
http://trainlikeanastronaut.org/system/files/charlie.png?download=1
http://trainlikeanastronaut.org/system/files/missionxvectorlogo2013.png?download=1
http://trainlikeanastronaut.org/emvideo/modal/1687/640/390/field_audio_song_video/youtube/E0lZGJtR6Bs/index.php
http://trainlikeanastronaut.org/activity-videos
http://trainlikeanastronaut.org/mission-data
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απϐ την Ελλϊδα και τη φωτογρϊφιζε facebook.com/trainastronaut (11 Υεβρουαρύου 2015). 
Για το 2016 ϋχουν οριςτεύ δϑο αςτροναϑτεσ ωσ Ambassador, ο Βρετανϐσ Tim Peak και ο 
Δανϐσ Andreas Mogensen. Γενικϊ η ςυμμετοχό των αςτροναυτών, που λειτουργοϑν ωσ 
πρϐτυπο προβϊλλοντασ τη ζωτικό ςημαςύα τησ ςωματικόσ ϊςκηςησ, δύνει μεγϊλη χαρϊ και 
ενθουςιαςμϐ ςτουσ μαθητϋσ, αυξϊνει το κϑροσ τησ ϐλησ δρϊςησ και οι εν πτόςει 
τηλεδιαςκϋψεισ των αςτροναυτών ςτισ ΜΦ Ομϊδεσ εύναι ϋνασ ιςχυρϐσ τρϐποσ για την 
παρακύνηςη των παιδιών και την επιτυχύα τησ δρϊςησ.   
Δραςτηριϐτητεσ Επιπϋδου 1: Σύτλοι 

1. Base Station Walk –Back: Ρερπατϊ ςτθ βάςθ 
2. The Speed of Light:Ταχφτθτα του Φωτόσ 
3. Mission: Control! Αποςτολι: Ζλεγχοσ! 
4. Jump for the Moon: Χοροπιδα ςτθ Σελινθ 
5. Crew Strength Training: Ενδυνάμωςθ Ρλθρϊματοσ  
6. Energy of an Astronaut: Θ ενζργεια ενόσ Αςτροναφτθ 
7. Planet you go, Gravity you Find:  Ριγαινε ςτον πλανιτθ, βρεσ τθ βαρφτθτα.    
8. Space Roll-n-roll: Διαςτθμικό  Roll-n-roll: 
9. Hydration Station: Στακμόσ Ενυδάτωςθσ            

Δραςτηριϐτητεσ Επιπϋδου 2: Σύτλοι 
1. Get on Your Space Cycle! Ανζβα ςτο διαςτθμικό ποδιλατο! 
2. Let’s Climb A Martian Mountain: Ασ ανζβουμε ζνα διαςτθμικό βουνό 
3. Crew Assembly: Συγκζντρωςθ του Ρλθρϊματοσ 
4. Do a Spacewalk: Ρερπάτα ςτο διάςτθμα 
5. Explore and Discover: Εξερεφνθςε και Ανακάλυψε 
6. Building an Astronaut Core: Χτίηοντασ το ςϊμα ενόσ Αςτροναφτθ 
7. Agility Astro-Course: Μάκθμα Αςτρικισ Ευκινθςίασ 
8. A Taste of Space: Διαςτθμικι γεφςθ 

Δραςτηριϐτητεσ Επιπϋδου 3: Εφαρμϐζεται Κυκλικό Εκπαύδευςη. 
Η Δρϊςη «Mission X, Train like an Astronaut» υλοποιεύται ςε τρεισ φϊςεισ: Προ-

Πρϐκληςη, Πρϐκληςη, Μετϊ την Πρϐκληςη. 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ «φϊςησ τησ Προ-Πρϐκληςησ» οι διεθνεύσ εταύροι τησ Mission X 

αναπτϑςςουν ειδικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την Πρϐκληςη μεταξϑ των οπούων η 
ανϊπτυξη των ομϊδων, τα ςημεύα δομόσ και το περιεχϐμενο. Μϋροσ του περιεχομϋνου 
αναπτϑχθηκε απϐ τη NASA και την ESA. Η ανϊπτυξη του διαδικτυακοϑ τϐπου 
trainlikeanastronaut.org εύναι κρύςιμη ςε αυτό τη φϊςη, καθϐτι αυτϐσ αποτελεύ μύα ενιαύα 
αποθόκη για τισ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ καθώσ και τη βϊςη δεδομϋνων του 
προγρϊμματοσ: το περιεχϐμενο του ϋργου καθώσ και τη δομό βαθμολογύασ (πϐντων), που 
δύνει ςτισ ομϊδεσ τον ενθουςιαςμϐ που απαιτεύται, οϑτωσ ώςτε αθρούζοντασ τη βαθμολογύα 
τουσ, να βοηθόςουν τη μαςκϐτ τησ Δρϊςησ, τον Astro-Charlie «να περπατόςει ςτη ελόνη». 
Αυτϐσ ο ιςτϐτοποσ εύναι η πϑλη για την παγκϐςμια επικοινωνύα ϐλων των ςυμμετεχϐντων 
κρατών, των ομϊδων και των επικεφαλόσ των ομϊδων. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ «φϊςησ τησ Πρϐκληςησ», που ςχεδϐν για κϊθε κρϊτοσ που 
ςυμμετϋχει (βϐρειο ημιςφαύριο) αρχύζει τον Ιανουϊριο και διαρκεύ 9 εβδομϊδεσ, οι ομϊδεσ 
απϐ το κϊθε κρϊτοσ αναρτοϑν ςτην ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ πληροφορύεσ, 
φωτογραφύεσ και βύντεο απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ που επϋλεξαν να πραγματοποιόςουν, 
κερδύζοντασ ταυτϐχρονα βαθμοϑσ αλλϊ και ηλεκτρονικϋσ βραβεϑςεισ (e-Budges). Για κϊθε 
δϑο δραςτηριϐτητεσ ςωματικόσ ϊςκηςησ (physical activities) που η ομϊδα ολοκλόρωςε και 
ανϋφερε, λαμβϊνει ϋνα e-Budge. Για κϊθε μύα επιςτημονικό δραςτηριϐτητα (science activity) 
που η ομϊδα ολοκλόρωςε και ανϋφερε λαμβϊνει ϋνα e-Budge. Με αυτϐ τον τρϐπο, οι 
μαθητϋσ και οι ομϊδεσ απ’ ϐλο τον κϐςμο μποροϑν να παρακολουθοϑν την πρϐοδο ϐλων των 
ομϊδων. 

την «μετϊ την Πρϐκληςη φϊςη», μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πρϐκληςησ, αφοϑ οι ομϊδεσ 
υποβϊλλουν την τελικό βαθμολογύα τουσ, γιορτϊζουν τη ςκληρό δουλειϊ και προςπϊθειϊ 

https://www.facebook.com/trainastronaut
http://www.trainlikeanastronaut.org/
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τουσ με εκδηλώςεισ. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ϐλεσ οι χώρεσ γιορτϊζουν τα ύδια επιτεϑγματα, η 
εορτό κλειςύματοσ τελεύται διαφορετικϊ ςτισ επιμϋρουσ χώρεσ. Ο ςκοπϐσ τησ κϊθε 
εκδόλωςησ λόξησ εύναι οι ομϊδεσ να μοιραςτοϑν τισ εμπειρύεσ τουσ απϐ το πρϐγραμμα και να 
ςυνεχύςουν οι μαθητϋσ να φροντύζουν για την καλό φυςικό τουσ κατϊςταςη ςε ςυνδυαςμϐ 
με τη ςωςτό διατροφό. ϑμφωνα με τον αριθμϐ των ςυμμετεχϐντων μαθητών, 
αποςτϋλλονται απϐ τη NASA ςημαιϊκια τησ Δρϊςησ για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ καθώσ και 
ςημαύεσ τησ Δρϊςησ ανϊ περιοχό χολεύου. 

 
Ρόλοι και υποχρεώςεισ 

Κϊθε χώρα-εταύροσ ό Country Lead χώρασ εύναι υπεϑθυνη για τη μετϊφραςη του 
περιεχομϋνου τησ ιςτοςελύδασ ςτη γλώςςα τησ χώρασ που αντιπροςωπεϑει, εϊν εύναι 
απαραύτητο,  ςυμμετϋχει ςτισ μηνιαύεσ τηλεδιαςκϋψεισ που πραγματοποιοϑνται απϐ τη 
NASA, αναζητεύ,  υποςτηρύζει και παρακολουθεύ την πρϐοδο των ομϊδων που ςυμμετϋχουν 
ςτο Πρϐγραμμα, αποςτϋλλει ςυγκεντρωτικϊ δεδομϋνα και ςυντϊςςει την τελικό ϋκθεςη 
πεπραγμϋνων τησ Δρϊςησ ΜΦ ςτο τϋλοσ κϊθε ϋτουσ. Επύςησ εύναι υπεϑθυνη να ενημερώνει 
κυβερνητικοϑσ και τοπικοϑσ παρϊγοντεσ καθώσ και Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ (ΜΚΟ), 
που μποροϑν να βοηθόςουν ςτη διϊχυςη τησ ιδϋασ αυτόσ. Συχϐν χορηγού και υποςτηρικτϋσ 
τησ Δρϊςησ εύναι αποδεκτού και το λογϐτυπϐ τουσ αναρτϊται ςτην αρχικό ςελύδα τησ 
ιςτοςελύδασ τησ Δρϊςησ. 
 

Η ελληνικό πιλοτικό ςυμμετοχό ςτο Πρϐγραμμα Mission X 
Ψσ φαύνεται απϐ τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα τησ μελϋτησ Pilot Project Final Report, 2011, το 

χρονικϐ διϊςτημα απϐ 1ησ Αυγοϑςτου 2010 ϋωσ 30 Απριλύου 2011 η επιςκεψιμϐτητα τησ 
ιςτοςελύδασ trainlikeanastronaut.org απϐ ελληνικόσ πλευρϊσ ανόλθε ςε 348 πατόματα με 
μϋςο ϐρο παραμονόσ 2:34 λεπτϊ. 

Η αρχό για την αξιοπούηςη τησ εκπαιδευτικόσ πρϐκληςησ Μission X: Train like an 
Astronaut ϋγινε με το ςυνδυαςμϐ του εορταςμοϑ τησ Πανελλόνιασ Ημϋρασ χολικοϑ 
Αθλητιςμοϑ (6.10.2014)  με τισ όδη προγραμματιςμϋνεσ εκδηλώςεισ του 25ου Δημοτικοϑ 
χολεύου Αχαρνών για την Παγκϐςμια Εβδομϊδα Διαςτόματοσ (4-10 Οκτωβρύου 2014). Ο 
θεματικϐσ ϊξονασ «Ρατςιςμϐσ και Διαφορετικϐτητα, ϐλοι διαφορετικού ϐλοι ύςοι», που 
γιορταζϐταν την ύδια μϋρα, επιτεϑχθηκε μϋςω τησ αξιοπούηςησ του Διαςτόματοσ. Σο 
πολυεθνικϐ πλόρωμα του Διεθνοϑσ Διαςτημικοϑ ταθμοϑ αποτελεύ πολϑ χαρακτηριςτικό 
περύπτωςη ςε παγκϐςμιο επύπεδο, ϐπου ςυνυπϊρχουν και ςυνεργϊζονται απϐ διαφορετικϋσ 
χώρεσ πληρώματα, γυναύκεσ και ϊνδρεσ, που ο καθϋνασ ϋχει ειδικό αποςτολό, για να 
πραγματοποιηθεύ με αςφϊλεια ο ςτϐχοσ τουσ αποβλϋποντασ πϊντα ςτην ειρηνικό χρόςη 
του Διαςτόματοσ. Θϋλοντασ να περϊςουμε ςτουσ μαθητϋσ μασ αντιρατςιςτικϊ μηνϑματα, 
ϋγινε εκτενόσ αναφορϊ ςτον κοςμοναϑτη Θεϐδωρο Γιουρτςύχιν. Γεννημϋνοσ το 1959 ςτο 
Βατοϑμι τησ Γεωργύασ, ελληνικόσ καταγωγόσ απϐ την πλευρϊ τησ μητϋρασ του (Μικροϑλασ 
Γραμματικοποϑλου-Γιουρτςιχύνα), ςυγκαταλϋγεται ςτουσ πιο ϋμπειρουσ Ρώςουσ 
κοςμοναϑτεσ. Λϐγω του γενικϐτερου ενδιαφϋροντοσ των μαθητών ςτη Δρϊςη MissionX το 
χολεύο εγγρϊφηκε επύςημα ς’αυτό. Εύναι το πρώτο ελληνικϐ χολεύο που δόλωςε 
ςυμμετοχό και ϋχει τη χαρϊ να εύναι αυτϐ που ϋβαλε την ελληνικό ςημαύα ςε μια διεθνό 
δρϊςη, ςτην οπούα ςυμμετϋχουν ςόμερα 30 χώρεσ απ’ ϐλο τον κϐςμο. Με την περιοριςμϋνη 
διϊχυςη του Προγρϊμματοσ ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα για πιλοτικό εφαρμογό, 
ςυμμετεύχαν ςτο MissionX2015, 417 μαθητϋσ και 14 εκπαιδευτικού απϐ 4 χολεύα: το 25ο 
Δημ. χολεύο Αχαρνών, το 22ο Δημ. χολεύο Αχαρνών, το 6ο Δημ. χολεύο Ωνω Λιοςύων και το 
18ο Δημ. χολεύο Ξϊνθησ. Οι ςτϐχοι τησ ελληνικόσ ςυμμετοχόσ παραμϋνουν οι ύδιοι ωσ 
προςδιορύζονται ςόμερα ςτην Μission X: Train like an Astronaut. Οι πλεύςτοι εξ αυτών 
επιτεϑχθηκαν απϐ το πρώτο ϋτοσ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ. Εύναι αξιοςημεύωτο ϐτι 
δϑο εκπαιδευτικού (ΠΕ70) των ςυμμετεχϐντων ςχολεύων, ευαιςθητοποιημϋνοι για την 
εξερεϑνηςη του διαςτόματοσ, επελϋγηςαν και παρακολοϑθηςαν το Summer Teacher 

http://www.trainlikeanastronaut.org/
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Workshop τησ ESA ςτο Noordwijk Ολλανδύασ απϐ 8-10 Ιουλύου 2015 με ϋξοδα καλυπτϐμενα 
απϐ τον οικογενειακϐ τουσ προϒπολογιςμϐ. Δημιουργόθηκε με υλικϐ απϐ την ESA ϋντυπο 
και ηλεκτρονικϐ τεϑχοσ με τύτλο «Σο Διϊςτημα μασ οδηγεύ. Η ζωό ςτο διϊςτημα». 
Χηφιοποιεύται απϐ την Country Lead Ελλϊδασ το υπϊρχον Education Kit τησ ESA «Human 
Spaceflight, Space for Life» (BR-241/GR), που απευθϑνεται ςε δαςκϊλουσ δημοτικών 
ςχολεύων και τουσ μαθητϋσ τουσ ηλικύασ 8-10 ετών. 

Επ’ ευκαιρύα τησ ολοκλόρωςησ τησ Δρϊςησ για το 2015 δϐθηκαν ςε ϐλουσ τουσ μαθητϋσ 
που ςυμμετεύχαν, αναμνηςτικϊ ςημαιϊκια (δώρο τησ NASA) και βεβαιώςεισ ςυμμετοχόσ. Η 
επύςημη ςυμμετοχό ςτο πρϐγραμμα γιορτϊςτηκε ςτισ Αχαρνϋσ την 5η Ιουνύου 2015 με την 
παρουςύα δϑο χολεύων και την υποςτόριξη του Δόμου Αχαρνών, που δώριςε ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ φανελϊκια με το λογϐτυπο τησ δρϊςησ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ 
τελετόσ μύληςε ιατρϐσ-διατροφολϐγοσ ςτουσ μαθητϋσ και ςτο κοινϐ για τη ςχϋςη καλόσ 
υγεύασ, καλόσ διατροφόσ και φυςικόσ ϊςκηςησ. Διανεμόθηκε επύςησ ϋντυπο για τη ςωςτό 
διατροφό. Εκτϐσ απϐ το Δόμο Αχαρνών που υποςτηρύζει το MissionX, το άδρυμα 
Ευγενύδου/Νϋο Χηφιακϐ Πλανητϊριο ανταποκρύθηκε θετικϊ ςτο αύτημα τησ Country Lead 
και ανϋλαβε επύςησ υποςτηρικτόσ του Προγρϊμματοσ. τα πλαύςια τησ ςυνεργαςύασ αυτόσ 
μελετϊται η δυνατϐτητα δορυφορικόσ ζεϑξησ των αςτροναυτών του ISS με τουσ μαθητϋσ 
ςτο χώρο του Πλανηταρύου. Σα λογϐτυπα των υποςτηριχτών ΜΦ Ελλϊδασ όδη ϋχουν 
αναρτηθεύ ςτην αρχικό ςελύδα τησ ιςτοςελύδασ τησ δρϊςησ. 

Οι δραςτηριϐτητεσ τησ φυςικόσ αγωγόσ πραγματοποιόθηκαν απϐ τουσ γυμναςτϋσ των 
ςχολεύων ενώ οι δραςτηριϐτητεσ για την υγιεινό διατροφό απϐ τουσ δαςκϊλουσ των 
τμημϊτων που υλοπούηςαν τη Δρϊςη. Κατ’ αυτϐ τον τρϐπο, δϐθηκε η ευκαιρύα ςε 
εκπαιδευτικοϑσ διαφορετικών ειδικοτότων (δαςκϊλουσ, γυμναςτϋσ, εκπαιδευτικοϑσ ξϋνων 
γλωςςών, μουςικόσ, πληροφορικόσ, καλλιτεχνικών, θεατρικόσ αγωγόσ) να ςυνεργαςτοϑν 
μεταξϑ τουσ με ςκοπϐ την υποςτόριξη εκπαιδευτικόσ δρϊςησ. Με ϋγκριςη τησ NASA, 
κεντρικoϑ διαχειριςτό του Προγρϊμματοσ και με τη ςϑμφωνη γνώμη τησ ESA, η Country 
Lead τησ Ελλϊδασ δημιοϑργηςε βεβαύωςη ςυμμετοχόσ, που δϐθηκε ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ 
που ςυμμετεύχαν ςτη Δρϊςη. Η Country Lead τησ Ελλϊδασ επιλϋχθηκε ϑςτερα απϐ 
τηλεφωνικό ςυνϋντευξη διϊρκειασ 53 λεπτών με την Nubia Α. Carvajal, NASA Johnson Space 
Center, Human Recearch Program Engagement and Communications,  MissionX: Σrain like 
an Astronaut Project Coordinator. Ψσ εκπρϐςωποσ τησ Ελλϊδασ, η Country Lead ςυμμετεύχε 
ενεργϊ ςτην ετόςια επιμορφωτικό ςυνϊντηςη MX Face-to Face Working Group Meeting  
που πραγματοποιόθηκε απϐ τισ 27-29 Μαώου 2015 ςτη Ρώμη (ιδύοισ εξϐδοισ). τισ 27 και 28 
Μαώου ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Ιταλικόσ Τπηρεςύασ Διαςτόματοσ/Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI) και ςτισ 29 Μαώου ςτο Δημϐςιο Δημοτικϐ χολεύο Elsa Morante. Η Country Lead ϋχει 
ενημερώςει εγγρϊφωσ για τη Δρϊςη υπηρεςιακοϑσ παρϊγοντεσ και βρύςκεται εν αναμονό 
ακροϊςεων για εκτενϋςτερη ενημϋρωςό των. Καταβϊλλονται προςπϊθειεσ για μεγαλϑτερη 
διϊχυςη αυτόσ. Οι ελληνικϋσ αναρτόςεισ φαύνονται ςτο 

trainlikeanastronaut.org/content/greece/103114. Παρϊ την πιλοτικό εφαρμογό του 
προγρϊμματοσ ςτην Ελλϊδα, τα αποτελϋςματα ωσ φαύνονται απϐ τισ ηλεκτρονικϋσ 
βραβεϑςεισ (e-badges) κρύνονται αρκοϑντωσ ικανοποιητικϊ. Οι προςπϊθειεσ τησ ελληνικόσ 
ομϊδασ (Team Greece) επιβραβεϑτηκαν απϐ τον Scott Townsend, Scientist Educator τησ 
NASA HRPEO.  Οπωςδόποτε ϐμωσ υπϊρχει ευρϑτερο πεδύο ακϊλυπτων ακϐμη 
πρωτοβουλιών ειδικϐτερα ϐςον αφορϊ τϐςο ςτην επιλογό των επιςτημονικών 
δραςτηριοτότων (science activities) ϐςο και ςτην περαιτϋρω υλοπούηςη τησ δρϊςησ τουσ. 
 
υμπερϊςματα 
 

Εν ολίγοισ το πρόγραμμα  Mission X: Train like an Astronaut αναδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ δια 

βίου υγιεινισ ηωισ, παρακινεί τουσ μακθτζσ να είναι πιο δραςτιριοι ςωματικά, τοφσ διδάςκει 

τον τρόπο με τον οποίο θ ςωματικι άςκθςθ ςυνειςφζρει ςτθν εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ, 

ςυμβάλλει ςτον εμπλουτιςμό τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ και αποςκοπεί ςτο να εμπνεφςει και να 

http://trainlikeanastronaut.org/content/greece/103114
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ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ μζςα από τθ γοθτεία του Διαςτιματοσ και των διαςτθμικϊν πτιςεων 

να ςυνεχίςουν τθ ςταδιοδρομία τουσ ςτον τομζα τθσ Επιςτιμθσ, τθσ Τεχνολογίασ, τθσ 

Μθχανικισ και των Μακθματικϊν/Science, (Technology, Engineering, Mathematics, STEM). Το 

Διάςτθμα κατά τεκμιριο είναι το απόλυτο διακεματικό μζςο για τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ, 

Γεωγραφίασ, Φυςικϊν Επιςτθμϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Αγωγισ Υγείασ, Κοινωνικισ και Ρολιτικισ 

Αγωγισ, Λογοτεχνίασ, και Κρθςκείασ. 

Σϐςο οι μαθητϋσ ϐςο και οι εκπαιδευτικού που ςυμμετεύχαν ςτο Πρϐγραμμα, απϐλαυςαν 
τη διαδικαςύα μϊθηςησ και αλληλεπύδραςησ με ϊλλεσ χώρεσ διαφορετικών πολιτιςμικών 
ταυτοτότων, γεγονϐσ που αϑξηςε το ενδιαφϋρον τουσ για τη Δρϊςη. H  ςυμμετοχό των 
μαθητών ςε αςκόςεισ, που αποςκοποϑν ςτην ενύςχυςη τησ δϑναμησ, τησ αντοχόσ, τησ 
ςυγκϋντρωςησ, τησ ετοιμϐτητασ αντύδραςησ, τησ αϑξηςησ τησ αύςθηςησ ιςορροπύασ και τησ 
εξαςφϊλιςησ καλϑτερου προςανατολιςμοϑ ςτο χώρο, τοϑσ πρϐςφερε ϋνα πολϑτιμο 
εργαλεύο για τη διαμϐρφωςη πιο ολοκληρωμϋνων προςωπικοτότων και την περαιτϋρω 
βελτύωςη των ςχολικών τουσ επιδϐςεων. ήλα τα προαναφερθϋντα ςτην περύπτωςη τησ 
Ελλϊδασ θα μποροϑςαν αν υιοθετηθοϑν και ιςχϑςουν ςτην πρϊξη να προςφϋρουν 
εφαλτόριο για την ϊνοδο του βιοτικοϑ επιπϋδου του Ελληνικοϑ πληθυςμοϑ μϋςω τησ 
εμφϑςηςόσ τουσ με υγιϋςτερα πρϐτυπα διαβύωςησ. 

Οι προτϊςεισ που κϊνουμε για τη διϊδοςη και ευρϑτερη χρόςη του καινοτϐμου αυτοϑ 
προγρϊμματοσ ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: α) η ελληνικό πολιτεύα οφεύλει να αγκαλιϊςει και να 
φροντύςει ϋμπρακτα να το υποςτηρύξει μϋςω τησ διϊχυςησ για υλοπούηςό του ςτισ ςχολικϋσ 
μονϊδεσ και ϊλλουσ φορεύσ, ςυνειδητοποιώντασ ϐτι η αξιοπούηςη τϋτοιων δρϊςεων και η 
ενθϊρρυνςη ενεργειών ανϊλογου βεληνεκοϑσ μϐνο θετικϊ αποτελϋςματα μπορεύ να ϋχει για 
την προώθηςη τησ ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ των πολιτών. β) η Ευρωπαώκό Ϊνωςη να 
καθιερώςει, ωσ ϋχει η ύδια δεςμευτεύ, την απονομό ευρωπαώκοϑ ςόματοσ ςτα ςχολεύα, που 
υποςτηρύζουν και προωθοϑν ενεργϊ τη ςωματικό ϊςκηςη για την ενύςχυςη του ρϐλου του 
αθλητιςμοϑ ςτην εκπαύδευςη και την κατϊρτιςη (COM (2007) 391 FINAL). 
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ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
 

Μπαθάικπαζε Διέλε 

Εκπαιδευτικϐσ Υυςικόσ Αγωγόσ ,  
Msc. ςτην «Οργϊνωςη και Διούκηςη τησ Εκπαύδευςησ», Παν/μύου Θεςςαλύασ, 

mpakalmp@gmail.com 
  

Γεκεηξίνπ Ησάλλεο 

Υιλϐλογοσ, ΓΕΛ Γϐννων, ν. Λϊριςασ   
giannisdimitriou1963@gmail.com 

Πεξίιεςε 

Η διεθνό βιβλιογραφύα τονύζει ϐτι εύναι καθοριςτικϐσ ρϐλοσ τησ ςχολικόσ 
διούκηςησ. Ο απώτεροσ ςκοπϐσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ερευνητικόσ εργαςύασ εύναι να 
καταδεύξει την ςτϊςη που επιδεικνϑουν τα διευθυντικϊ ςτελϋχη ϐςον αφορϊ ςτην 
επιμϐρφωςό τουσ και ςτην ςυνεχό επαγγελματικό τουσ εξϋλιξη. Η εφαρμογό τησ 
Διούκηςησ Ολικόσ Εκπαύδευςησ ςτο ςϑγχρονο ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα 
αντιμετωπύζει οριςμϋνουσ περιοριςμοϑσ που ςχετύζονται με βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 
του εκπαιδευτικοϑ μασ ςυςτόματοσ, ϐπωσ την ϋλλειψη ενϐσ ςυςτόματοσ 
επιμϐρφωςησ και ανϊπτυξησ των ηγετικών ςτελεχών  και των εκπαιδευτικών. 

 την  παροϑςα ϋρευνα  πόραν μϋροσ 78 ϊτομα  ϐλοι Διευθυντϋσ  Α/θμιασ και 
Β/θμιασ Εκπαύδευςησ, 43 (55¿) εύναι ϊνδρεσ και οι 35 (45¿) γυναύκεσ ςχεδϐν απϐ 
ϐλεσ τισ Περιφερειακϋσ Διευθϑνςεισ τησ Ελλϊδασ. Οι ερωτηθϋντεσ Διευθυντϋσ 
προτϊςςουν την ςυνεχό επιμϐρφωςό τουσ ςε θϋματα οργϊνωςησ και διούκηςησ τησ 
εκπαύδευςησ. Οι περιςςϐτεροι διευθυντϋσ  απϊντηςαν πωσ θα όθελαν να επιλϋγουν 
οι ύδιοι το περιεχϐμενο τησ επιμϐρφωςησ τουσ και να το διαμορφώνουν ανϊλογα με 
τισ ανϊγκεσ τουσ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Διευθυντϋσ  χολικών Μονϊδων, Επιμϐρφωςη Διευθυντών 
χολικών Μονϊδων, Επιςτημονικό κατϊρτιςη Διευθυντών χολικών Μονϊδων, 
Διούκηςη Ολικόσ Ποιϐτητασ. 

Δηζαγσγή 

Εύναι ςε ϐλουσ γνωςτϐ, ϐτι το ςχολικϐ ϋργο εύναι ςϑνθετο και μοναδικϐ και η 
παιδαγωγικό διαδικαςύα πολϑπλοκη και πολυδιϊςτατη. την καθημερινό ζωό των ςχολεύων 
παρουςιϊζεται πλόθοσ προβλημϊτων και δυςχερειών, τα οπούα ϋχουν κατϊ κϑριο λϐγο 
ςχϋςη με παιδαγωγικϊ και διοικητικϊ ζητόματα. υνεπώσ η ςωςτό διούκηςη τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ αποτελεύ παρϊγοντα πρωταρχικόσ ςημαςύασ για την ομαλό λειτουργύα τησ. Αν 
επύςησ λϊβουμε υπϐψη, ϐτι η ευημερύα ενϐσ οργανιςμοϑ εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ 
την ποιϐτητα των ηγετικών ςτελεχών του, η επιλογό των πλϋον ικανών ανθρώπων και η 
αξιοπούηςό  τουσ ςτισ ανϊλογεσ θϋςεισ αποτελεύ τον ακρογωνιαύο λύθο τησ διαδικαςύασ 
διούκηςησ (αύτησ, 2000:240). Ο ρϐλοσ του διευθυντό ςχολικόσ μονϊδασ εύναι ιδιαύτερα 
κρύςιμοσ, διϐτι αυτϐσ επωμύζεται τον κϑριο ςυντονιςμϐ ϐλων των δυνϊμεων, που δρουν ςτη 
ςχολικό μονϊδα.  

Σο ςχολεύο ϐντασ ϋνασ ανοικτϐσ οργανιςμϐσ που αλληλεπιδρϊ με το περιβϊλλον του, 
χρειϊζεται την ανϊλογη οργϊνωςη και ςϑςτημα διούκηςησ που θα αξιοποιεύ τουσ 

mailto:mpakalmp@gmail.com
mailto:giannisdimitriou1963@gmail.com


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              699 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

διαθϋςιμουσ πϐρουσ ςε δεδομϋνη κϊθε φορϊ ςυγκυρύα. Αυτϐ προϒποθϋτει την ϑπαρξη 
διοικητικοϑ ςτελϋχουσ που γνωρύζει τισ αρχϋσ τησ διοικητικόσ επιςτόμησ και κατανοεύ τουσ 
παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςυςτηματικϊ ςτο περιβϊλλον  ϋχοντασ την κατϊλληλη ηγετικό 
ςυμπεριφορϊ. Οι διευθυντϋσ λοιπϐν απαιτεύται να ϋχουν διοικητικϋσ και ηγετικϋσ δεξιϐτητεσ 
και αυτϐ θα επιτευχθεύ μϋςω μιασ διαρκοϑσ αυτοβελτύωςησ και επιμϐρφωςησ των 
διευθυντών, η οπούα θα οδηγόςει ςε ςυνεχό βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ολϐκληρου του 
ςχολικοϑ οργανιςμοϑ (Ζωγϐπουλοσ, 2012). Εξϊλλου, ϐπωσ τονύζεται απϐ τον Παςιαρδό 
(2014: 85), «οι αποτελεςματικού διευθυντϋσ εύναι διϊ βύου μαθητϋσ και προςπαθοϑν 
ςυνεχώσ να προςθϋςουν περιςςϐτερα ςτισ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ που όδη κατϋχουν». 

Θεσξεηηθφ ππφβαζξν  

Aποςαφόνιςη του ϐρου διούκηςη ολικόσ ποιϐτητασ  

Η ϋννοια τησ Διούκηςησ «Ολικόσ Ποιϐτητασ» ςτην εκπαύδευςη θεωρεύται  ωσ μια 
φιλοςοφύα, ϋνα ςϑνολο αρχών που αποτελοϑν τη βϊςη τησ ςυνεχοϑσ βελτύωςησ και 
περιλαμβϊνει την εφαρμογό ποιοτικών μεθϐδων με τη χρηςιμοπούηςη και αξιοπούηςη του 
ανθρώπινου δυναμικοϑ, με ςκοπϐ τισ αποτελεςματικϐτερεσ ό ποιοτικϊ ανώτερεσ 
παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ. Η «Ολικό Ποιϐτητα» δεν περιλαμβϊνει μϐνο το αποτϋλεςμα, αλλϊ 
ςυγχρϐνωσ περιλαμβϊνει και την ποιϐτητα του ανθρώπινου δυναμικοϑ, καθώσ και την 
ποιϐτητα των διαδικαςιών ςτην εκπαύδευςη.           «Ολικό ςημαύνει ϐτι ϐλο το ανθρώπινο 
δυναμικϐ ςυμμετϋχει ςτην προςπϊθεια βελτύωςησ τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ 
παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ (Υαςουλόσ, 2000). Για τον Παςιαρδό (2004), η ΔΟΠ προςφϋρει 
ϋνα ςϑνολο απϐ αρχϋσ και εργαλεύα διούκηςησ που εκςυγχρονύζουν ςτην ουςύα τη ςυςτημικό 
θεωρύα και τα οπούα ϐταν ςυνδυαςτοϑν, παρϋχουν μια ευϋλικτη και αποτελεςματικό μϋθοδο 
για τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ εκπαύδευςησ. ϑμφωνα με τον Κατςαρϐ (2008), «το 
μοντϋλο τησ ΔΟΠ ενςωματώνει πολλϋσ απϐ τισ αρχϋσ τησ ςϑγχρονησ διούκηςησ –ηγεςύασ και 
κυρύωσ αρχϋσ  απϐ το ςυνεργατικϐ-ςυμμετοχικϐ ,το μεταςχηματιςτικϐ, το πρϐτυπο τησ 
κουλτοϑρασ αλλϊ και το ορθολογικϐ πρϐτυπο. Σισ εντϊςςει ςε ϋνα ςυνεκτικϐ και 
ολοκληρωμϋνο μοντϋλο οργϊνωςησ και διούκηςησ, του οπούου η εφαρμογό οδηγεύ ςε 
μεταςχηματιςμϐ του τρϐπου λειτουργύασ του οργανιςμοϑ ςτο ςϑνολϐ του και κϊθε 
επιμϋρουσ μονϊδασ του με επύκεντρο την βελτύωςη τησ ποιϐτητασ και απαιτεύ την πλόρη 
αποδοχό και τη δϋςμευςη ςτισ αρχϋσ και τισ διαδικαςύεσ του».   

 Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα αληηκεησπίδεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, φπσο: α) ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο  β) ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζχζηεκα ζηειέρσζεο  θαη ην 

ζχζηεκα κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη γ) ηελ έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο 

επηκφξθσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ  θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν λα 

βαζίδεηαη ζηελ θαζηέξσζε ηεο πξαθηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη 

ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη απηνβειηίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ( Εαβιαλφο , 

2003:45). 

      

Δπηκφξθσζε Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ                

εκαληηθφ ζέκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζπληζηά θαη 

ε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ θαη ην 

ζχζηεκα αλάπηπμεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ θαζψο θαη ην ζχζηεκα 

επηκφξθσζήο ηνπο. 

Αλ θαη ε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη απφ ηηο θαηψηεξεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηεξαξρίαο, ν ξφινο ηνπ σζηφζν είλαη θαίξηνο γηα ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε, ζε βαζκφ πνπ ζα ιέγακε, φηη ε εμέιημε ή ε 

ζηαζηκφηεηα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε 
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Γηεπζπληή, θαζψο ζπλ ηνηο άιινηο, θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα απαηηεί φξακα, αθνζίσζε, πξνζσπηθή 

ελαζρφιεζε θαη ηζρπξή ζέιεζε. Γηα πνιινχο εξεπλεηέο ν Γηεπζπληήο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε έλα 

δηπιφ ξφιν, ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε απφ ηε κία θαη ηνπ δηνξηζκέλνπ ππαιιήινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αξρψλ απφ ηελ άιιε. Δμαηηίαο απηήο ηεο δηπιήο ηδηφηεηαο πξάηηεη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

νκάδαο, πνπ εγείηαη αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ηεξαξρηθά αλσηέξσλ ηνπ.  

Οη Γηεπζπληέο ζηελ Διιάδα ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα ζε άιιεο ρψξεο, δελ ηπγράλνπλ 

ζθαηξηθήο κεηεθπαίδεπζεο ζην αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεξγνχλ ζαλ 

πξαγκαηηθνί εγέηεο. Σν λα επελδχεη φκσο θαλείο ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαίλεη λα επελδχζεη ζηε 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. πσο αλαθέξεη ν Drucker (1998:158, 161), ε απηνθαιιηέξγεηα ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ζηειέρνπο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πξφνδν ελφο νξγαληζκνχ θαη αλνίγεη 

λένπο νξίδνληεο γηα ζηειέρε θη εξγαδφκελνπο, αθνχ ε αηνκηθή εμέιημε είλαη  ν κφλνο ηξφπνο 

ζπγθεξαζκνχ ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. Άιισζηε έξεπλεο έρνπλ 

επηζεκάλεη πσο νη αδπλακίεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απνδίδνληαη ζε ειιείςεηο θαηάξηηζεο ζε 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Saitis & Eliophotou, 2004), ελψ 

θαίλεηαη πσο απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζην ηνκέα απηφ αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

αδπλακίεο ηνπο θαη βειηηψλνληαη (Linn, Sherman, & Gill, 2007: Pheko, 2008). Ζ ζπνπδαηφηεηα 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ησλ εγεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη κεηά ηελ πξναγσγή ηνπο ζε εγεηηθέο 

ζέζεηο απνηειεί θνηλφ ζπκπέξαζκα πνιιψλ κειεηεηψλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003: Παζηαξδήο , 

2004:   Linn et al, 2007: Ράπηεο θαη Βηηζηιάθε, 2007: Pheko, 2008:) θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

δηεζλή ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ Huber, (2004) , πνιιέο ρψξεο έρνπλ εζηηάζεη ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ Γηεπζπληψλ . 

ηελ Διιάδα σζηφζν,  ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη απφ εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο, νη 

ππνςήθηνη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη πνιιά ζηειέρε εθπαίδεπζεο δελ δηαζέηνπλ 

δηνηθεηηθή επάξθεηα. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ζήκεξα φζν θαη ηα άιια 

ζηειέρε ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αθελφο είλαη απφθνηηνη θπξίσο ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ, ζηηο νπνίεο δελ δηδάζθνληαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο δηνίθεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, αθεηέξνπ είλαη απφθνηηνη παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδνληαη αλάινγα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Καηά ζπλεπεία ν «λεπξαιγηθφο» απηφο ρψξνο θαιχπηεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο, πνπ 

δε δηαζέηνπλ δηνηθεηηθή ή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα (Γεσξγνγηάλλεο, Λάγηνο,  Κνπλέιε, 2005). 

ρεηηθέο εξεπλεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ δηδαρζεί πνηέ καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (αΐηε θαη Μηρφπνπινο, 2005: 

Γνπξλαξφπνπινο, 2009). Γηα ην ζέκα θαηάξηηζεο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

επίζεο, ζπγθξηηηθή κειέηε (Αιεμνγηαλλνπνχινπ, 2006:109), έδεημε φηη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ―πξνεηνηκάδνπλ ηνπο κειινληηθνχο δηεπζπληέο θαη άιια πνπ 

κεηεθπαηδεχνπλ ηνπο λενδηνξηδφκελνπο θαη ηνπο δηεπζπληέο κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο‖.  

 

Ερευνητικό προςϋγγιςη,  Ερευνητικϐσ ςχεδιαςμϐσ  -   Παρουςύαςη  
αποτελεςμϊτων 

θνπφο ηεο εξγαζίαο 

 
 ήπωσ βεβαιώνεται  απϐ  τη διεθνό βιβλιογραφύα, η ςχολικό διούκηςη παύζει καθοριςτικϐ 

ρϐλο ςτη ςχολικό αποτελεςματικϐτητα. Για το λϐγο αυτϐ η παροϑςα ερευνητικό εργαςύα 
ϋχει ωσ  ςκοπϐ να ερευνόςει τισ ςτϊςεισ των διευθυντικών ςτελεχών ςχετικϊ με την 
ενδοϒπηρεςιακό επιμϐρφωςη τουσ. Για την επύτευξη των παραπϊνω ςτϐχων 
χρηςιμοποιόθηκε η μϋθοδοσ του γραπτοϑ ερωτηματολογύου. Μια  μελϋτη που χρηςιμοποιεύ 
ερωτηματολϐγια καθιςτϊ ικανοϑσ τουσ ερευνητϋσ να περιγρϊφουν τρϋχουςεσ καταςτϊςεισ 
(Cohen, Manion & Morrison., 2005: Wilkinson & Birmingham, 2003). Για τισ ανϊγκεσ τησ 
παροϑςασ εργαςύασ θα τεθοϑν οι παρακϊτω ερευνητικϋσ υποθϋςεισ: 
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Τ1: Για να ανταποκριθοϑν ςτισ αυξημϋνεσ υποχρεώςεισ τουσ, τα διευθυντικϊ ςτελϋχη 
ςχολικών   μονϊδων οφεύλουν να επιμορφώνονται και να επιδιώκουν την επαγγελματικό 
τουσ ανϊπτυξη   κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ. 

Τ2: Οι διευθυντϋσ αςκοϑν διούκηςη ςτηριζϐμενοι ςτην εμπειρύα τουσ – εκπαιδευτικό ό   
διοικητικό -  παρϊ ςτην επιμϐρφωςό τουσ ςε θϋματα διούκηςησ και οργϊνωςησ ςχολικόσ   
μονϊδασ. 

  Απϐ την πλευρϊ των ερευνητών ϋγινε προςπϊθεια να διατυπωθοϑν με ακρύβεια και 
ςαφόνεια  οι ερευνητικϋσ υποθϋςεισ, να ϋχουν λογικό ςυνϋπεια και ςυνοχό , να εύναι 
νοηματικϊ αξιϐλογεσ, ενδιαφϋρουςεσ και ςημαντικϋσ. Μϐνο ϐταν ιςχϑουν αυτϊ, 
δημιουργοϑνται οι προϒποθϋςεισ για μια βαθιϊ διερεϑνηςη τουσ, προςανατολύζεται η 
ϋρευνα, προςδιορύζεται το εύδοσ των πληροφοριών που θα ςυγκεντρωθοϑν, και γενικϊ το 
πρϐβλημα καθύςταται προςιτϐ ςτην ϋρευνα. Επύςησ προςδιορύζεται καλϑτερα το ερευνητικϐ 
πεδύο και γύνεται πιο ςυγκεκριμϋνο (Βϊμβουκασ, 2007; Mason, 2003:42-44,74). 

Η Mason (2003:31) επιςημαύνει τη χρηςτικό αξύα ενϐσ ερευνητικοϑ ςχεδιαςμοϑ για τον 
ύδιο τον ερευνητό, αλλϊ και για την αυςτηρό, ςυνεπό και ςυνεκτικό ανϊπτυξη τησ μελϋτησ 
του. Βαςικϐ ςτϊδιο ςτον ερευνητικϐ ςχεδιαςμϐ εύναι και η επιλογό τησ μεθϐδου ϋρευνασ 
που θα ακολουθηθεύ. 

 Δημογραφικϊ ςτοιχεύα 

  την ϋρευνα πόραν μϋροσ 78 ϊτομα  ϐλοι Διευθυντϋσ  Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαύδευςησ. 
Για την επύτευξη των ςτϐχων, τη διερεϑνηςη και τον ϋλεγχο των υποθϋςεων τησ παροϑςασ 
ϋρευνασ αποφαςύςτηκε να χρηςιμοποιηθεύ η μϋθοδοσ του ερωτηματολογύου. Σα 
ερωτηματολϐγια ςτϊλθηκαν  ηλεκτρονικϊ ςε 130 διευθυντϋσ ςχολεύων τησ επικρϊτειασ με 
τυχαύα επιλογό ςχολεύων  ςε κϊθε νομϐ αλλϊ  απϊντηςαν ςχεδϐν οι μιςού προφανώσ λϐγου 
φϐρτου εργαςύασ . 

  Η ςυλλογό των δεδομϋνων ϋγινε απϐ το Υεβρουϊριο ϋωσ τον Απρύλιο του 2013. Η 
επεξεργαςύα διόρκεςε τρεισ περύπου μόνεσ με την παρακϊτω διαδικαςύα: Αρχικϊ, τα 
ερωτηματολϐγια ελϋγχθηκαν και αριθμόθηκαν. υνολικϊ τα ερωτηματολϐγια που 
επεςτρϊφηςαν ςυμπληρωμϋνα όταν 78. τη ςυνϋχεια ϋγινε κωδικοπούηςη και η 
κωδικογρϊφηςη ϐλων των απαντόςεων. Ϊγινε επεξεργαςύα των ανοιχτών ερωτόςεων. το 
τϋλοσ ϋγινε μηχανογραφικό επεξεργαςύα των  δηλώςεων με το ςτατιςτικϐ πακϋτο SPSS-21. 
Σο ποςοςτϐ αυτϐ εύναι αρκετϊ ικανοποιητικϐ, κυρύωσ για το λϐγο ϐτι προϋρχεται ςχεδϐν 
απϐ ϐλεσ τισ Περιφερειακϋσ Διευθϑνςεισ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
τησ Ελλϊδασ (πύνακασ 1).  

 
                              Πύνακασ 1: Περιοχϋσ εργαςύασ των Διευθυντών 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΤΦΝΟΣΗ
ΣΑ % 

ΑΣΣΙΚΗ 11 14,1 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ 5 6,4 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 

8 10,3 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 6,4 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 3,8 

ΘΕΑΛΙΑ 10 12,8 

ΗΠΕΙΡΟΤ 3 3,8 

ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ 3 3,8 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 9 11,5 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 7 9,0 

ΚΡΗΣΗ 5 6,4 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              702 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 5 6,4 

ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 4 5,1 

ΤΝΟΛΟ 78 100,0 

την ϋρευνϊ μασ ςυμμετεύχαν 1 Προώςταμϋνη Νηπιαγωγεύου, 49 Διευθυντϋσ/ντριεσ 
Δημοτικών χολεύων, 14 Διευθυντϋσ/ντριεσ  Γυμναςύων , 11 Διευθυντϋσ/ντριεσ  Λυκεύων, 2 
Διευθυντϋσ/ντριεσ  ΕΠΑΛ και 1 Διευθυντόσ Ειδικοϑ χολεύου. υνολικϊ, 63¿ των 
ερωτηθϋντων ανόκουν ςτην Α/θμια Εκπαύδευςη και το 37¿ ςτη Β/θμια ενώ οι 43 (55¿) 
εύναι ϊνδρεσ και οι 35 (45¿) γυναύκεσ. 

Οκτώ (8/50) διευθυντϋσ  ςε ςϑνολο πενόντα (50) ςχολεύων Α/θμιασ εκπαύδευςησ 
ηγοϑνται μικρών ςχολικών μονϊδων δηλ. με μαθητικϐ δυναμικϐ κϊτω των 100 μαθητών, 34 
απϐ αυτοϑσ διευθϑνουν ςχολικϋσ  μονϊδεσ που ϋχουν 100-250 μαθητϋσ και 8/50 Διευθυντϋσ 
διοικοϑν ςχολικϋσ μονϊδεσ μεγαλϑτερεσ των 250 μαθητών. τη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη 
(Γυμνϊςιο, Λϑκειο και ΕΠΑΛ) η αναλογύα ϋχει ωσ εξόσ: πϋντε (5) επύ ςυνϐλου 27 Διευθυντών 
Δευτεροβϊθμιασ  εύναι ςε μικρϋσ ςχολικϋσ μονϊδεσ (<100 μαθητών),  οκτώ διευθϑνουν 
ςχολεύα που ϋχουν 100-250 μαθητϋσ και  12/27 Διευθυντϋσ διοικοϑν μεγϊλεσ ςχολικϋσ 
μονϊδεσ ( >250 μαθητϋσ). 

 Αναφορικϊ με την ηλικύα,  η πλειοψηφύα των διευθυντών εύναι μεταξϑ 41-50 ετών με 
ποςοςτϐ 62,8¿  ενώ ακολουθοϑν με ποςοςτϐ 34,6¿  οι  ερωτώμενοι  που ανόκουν ςτην 
ηλικιακό ομϊδα των 51-60 ετών.  

Αναφορικϊ με τη ςυνολικό υπηρεςύα οι ερωτώμενοι ϋχουν πϊνω απϐ 21 χρϐνια 
υπηρεςύασ ςτην εκπαύδευςη ςε ποςοςτϐ  65¿,  ενώ ϋνα ποςοςτϐ τησ τϊξησ του 34¿ ϋχει 
προϒπηρεςύα απϐ 11-20 ϋτη .  

 Ψσ αναφορϊ τα επιπλϋον προςϐντα 39  διευθυντϋσ (50¿) ϋχουν μεταπτυχιακϐ αλλϊ 
μϐνο οι 18 απϐ αυτοϑσ ϋχουν ειδικευθεύ ςε θϋματα διούκηςησ και καλϑπτουν ϋνα ποςοςτϐ  
του 46¿ αυτών που ϋχουν μεταπτυχιακϐ τύτλο. Σο 13¿ των ερωτώμενων δηλ. 10 
διευθυντϋσ κατϋχουν διδακτορικϐ τύτλο.   

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ   επηκφξθσζε ησλ Γηεπζπληψλ ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζήο ηνπο   

χεδϐν ϐλοι (91¿ ό 71/78) θεωροϑν απαραύτητη την επιμϐρφωςη τουσ ςε θϋματα 
διούκηςησ και οργϊνωςησ τησ εκπαύδευςησ (γρϊφ. 1), γιατύ θα αςκόςουν ϋτςι καλϑτερα τα 
διευθυντικϊ τουσ καθόκοντα. Μϐνο επτϊ (7) ερωτώμενοι - 4 ϊνδρεσ και 3 γυναύκεσ, απϐ 
τουσ οπούουσ οι  3 ανόκουν ςτουσ νϋουσ εκπαιδευτικοϑσ με προϒπηρεςύα 11-15 ϋτη,  
απϊντηςαν αρνητικϊ . 

 

 

                                                 ΓΡΑΥΗΜΑ 1  

 Σο ςυγκεκριμϋνο δεύγμα Διευθυντών ϋχουν ςε μεγϊλο ποςοςτϐ (83,3¿ ό 65/78) 
επιμορφωθεύ  ςε θϋματα διούκηςησ και μϐλισ το 16,7¿ δεν ϋχει αυτϐ το προςϐν. Η απϊντηςό 
τουσ  θεωροϑμε ϐτι πηγϊζει απϐ την εμπειρύα που ϋχουν αποκομύςει ωσ Διευθυντϋσ, δηλ. απϐ 
τη βελτύωςη του ϋργου τουσ, μϋςα απϐ διϊφορεσ μορφϋσ επιμϐρφωςησ. Σο παραπϊνω 
εϑρημα δεν επαληθεϑει τη Τ2 ερευνητικό μασ υπϐθεςη η οπούα ϋλεγε πωσ «Οι διευθυντϋσ 
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αςκοϑν διούκηςη ςτηριζϐμενοι ςτην εμπειρύα τουσ – εκπαιδευτικό ό διοικητικό - παρϊ ςτην 
επιμϐρφωςό τουσ ςε θϋματα διούκηςησ και οργϊνωςησ ςχολικόσ   μονϊδασ». Εύναι γεγονϐσ 
πωσ τα τελευταύα χρϐνια ϋχουν γύνει πολλϊ μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα διαφϐρων 
πανεπιςτημύων εξειδικευμϋνα ςτην διούκηςη τησ εκπαύδευςησ (23 ερωτώμενοι ϋχουν 
παρακολουθόςει ϋνα τϋτοιο μεταπτυχιακϐ) αλλϊ και επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια πολλών 
ωρών που φαύνεται να παρακολοϑθηςαν οι  17 απϐ του 65 ςυνολικϊ επιμορφοϑμενουσ ςε 
θϋματα διούκηςησ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα διευθυντϋσ. Ενθαρρυντικϐ ςημϊδι ωσ προσ 
αυτό την κατεϑθυνςη αποτελεύ η ανϊπτυξη τησ διοικητικόσ επιςτόμησ τησ εκπαύδευςησ ςτα 
πανεπιςτόμια και τα ανώτατα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα τησ Ελλϊδασ τα τελευταύα χρϐνια. Σο 
περιεχϐμενο του αντικειμϋνου επιτϋλουσ απομακρϑνεται απϐ την ερμηνεύα τησ νομοθεςύασ, 
την απλό γνώςη των νϐμων, των διατϊξεων και των διαδικαςιών και προςανατολύζεται ςε 
ποιοτικϐτερα θϋματα. Σο περιεχϐμενο των προγραμμϊτων ςπουδών οφεύλει να παρϋχει ςτα 
υποψόφια ςτελϋχη, αντύληψη τησ πολυπλοκϐτητασ τησ ςϑγχρονησ εκπαιδευτικόσ 
πραγματικϐτητασ, των ποικύλων ρϐλων και ευθυνών που θα κληθοϑν να αναλϊβουν, των 
πολυπούκιλων δεξιοτότων που θα χρειαςτεύ να επιδεύξουν καθώσ και το ςϑνολο τησ γνώςησ 
και τησ θεωρύασ που ϋχει ςυςςωρευτεύ απϐ τη ςχετικό ϋρευνα (ΛαϏνασ, 2004). 

την ερώτηςη πολλαπλόσ επιλογόσ – μποροϑςαν να επιλϋξουν παραπϊνω απϐ ϋνα θϋμα - 
για θϋματα που θα όθελαν να επιμορφωθοϑν οι ερωτώμενοι Διευθυντϋσ (πύνακασ 2), με 
φθύνουςα ςειρϊ τα τϋςςερα πρώτα εύναι: Διαχεύριςη ςυγκροϑςεων και κρύςεων 76,9¿, 
Διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικοϑ 57,7¿, Οργϊνωςη και Διούκηςη τησ Εκπαύδευςησ 52,6¿, 
Προγραμματιςμϐσ και αξιολϐγηςη ςχολικών μονϊδων 52,6¿. Τπόρχε και μια ερώτηςη ςτην 
οπούα μποροϑςαν να αναφϋρουν ϋνα ϊλλο θϋμα που θα τουσ ενδιϋφερε. Σϋςςερα εύναι τα 
επιπλϋον θϋματα που αναφϋρθηκαν απϐ λύγουσ ερωτώμενουσ:  

1) δεξιϐτητεσ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ με φορεύσ, Δόμο, γονεύσ 
2) τρϐποι αυτοχρηματοδϐτηςησ ςχολικών 
3) δημϐςιεσ ςχϋςεισ 
4) ανϊπτυξη δικτϑων ςυνεργαςύασ 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηροϑμε τη με διαφορϊ πρώτη επιλογό τησ διαχεύριςησ κρύςεων ςτη ςχολικό 

μονϊδα. Υαινϐμενο ςυχνϐ κατϊ τα τελευταύα χρϐνια, με αυξητικό τϊςη. Οι  
κοινωνικοπολιτιςμικϋσ αλλαγϋσ, η κινητικϐτητα του πληθυςμοϑ (ϐχι μϐνο του 
εκπαιδευτικοϑ) και οι ςϑνθετεσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ αποτελοϑν παρϊγοντεσ ρευςτϐτητασ 
ςτισ ςχϋςεισ μϋςα και ϋξω απϐ το ςχολεύο. Η αντιμετώπιςη ςυγκρουςιακών καταςτϊςεων 
απαιτεύ εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ και ικανϐτητεσ απϐ τη μεριϊ του Διευθυντό. Επύςησ, 
απαιτεύται ανϊλογη ευελιξύα και ικανϐτητα για τη διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ, 
καθώσ μεγϊλοσ αριθμϐσ εκπαιδευτικών εμπλϋκεται πλϋον ςτη ςχολικό διαδικαςύα και 
αποτελεύ πεδύο διαφορετικών προςεγγύςεων εκ μϋρουσ τησ Διεϑθυνςησ. Ο Διευθυντόσ, που 
θϋλει να ηγεύται και να εύναι αποτελεςματικϐσ γνωρύζει ϐτι πρϋπει να εύναι ικανϐσ να φϋρνει 
εισ πϋρασ πρώτιςτα τα προβλόματα που αφοροϑν ςυγκροϑςεισ και διαφορϋσ μεταξϑ του 
ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ. Αντύςτοιχη ϋρευνα ςε χώρεσ τησ  
Κοινοπολιτεύασ (Commonwealth) απϐ τουσ ερευνητϋσ Παςιαρδό και Brauckmann ϋδειξε πωσ 

1. Διαχεύριςη ςυγκροϑςεων και κρύςεων 76,9% 
2. Διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικοϑ 57,7% 
3. Οργϊνωςη και Διούκηςη τησ Εκπαύδευςησ 52,6% 
4. Προγραμματιςμϐσ και αξιολϐγηςη ςχολικών μονϊδων 52,6% 
5. Ηγεςύα ςτη ςχολικό μονϊδα 43,6% 
6. Εκπαιδευτικό νομοθεςύα 41% 
7. Καθόκοντα Διευθυντών ςχολικών μονϊδων 38,5% 
8. Επικοινωνύα ςτη ςχολικό μονϊδα 37,2% 
9. Οικονομικό διαχεύριςη ςχολικών μονϊδων 28,2% 

10. Ξϋνα εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα 28,2% 
11. Φρόςη νϋων τεχνολογιών 21,8% 
12. Διαχεύριςη χρϐνου 20,5% 
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η βαςικϐτερη ανϊγκη για βελτύωςη των διευθυντών βρύςκονται ςτισ γνωςτικϋσ περιοχϋσ 
«Παιδαγωγικό Ηγεςύα και Διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικοϑ» (Παςιαρδόσ, 2014). 

Η επιμϐρφωςη αυτό επιλϋγεται να γύνεται πριν  και μετϊ την ανϊληψη των καθηκϐντων 
τουσ απϐ το 42,3¿ των ερωτηθϋντων Διευθυντών. Δηλ. να ϋχουν τα ανϊλογα εφϐδια κατϊ 
την εύςοδϐ τουσ ςτη θϋςη ευθϑνησ αλλϊ και να ςυνεχύζουν να επικαιροποιοϑν τισ γνώςεισ 
τουσ. Η επιλογό μακροχρϐνιων  επιμορφωτικών  προγραμμϊτων κατϊρτιςησ  διϊρκειασ  6-
12 μηνών, μετϊ την ανϊληψη των καθηκϐντων τουσ υποςτηρύζεται απϐ ϋνα αξιϐλογο 
ποςοςτϐ  τησ τϊξησ του 23,1¿   (18/78). Σα παραπϊνω ευρόματα επαληθεϑουν  την Τ1 
ερευνητικό μασ υπϐθεςη η οπούα ςυγκεκριμϋνα ϋλεγε: «Για να ανταποκριθοϑν ςτισ 
αυξημϋνεσ υποχρεώςεισ τουσ, τα διευθυντικϊ ςτελϋχη ςχολικών   μονϊδων οφεύλουν να 
επιμορφώνονται και να επιδιώκουν την επαγγελματικό τουσ ανϊπτυξη     κατϊ τη διϊρκεια 
τησ θητεύασ τουσ». Η ςημαςύα και η ςπουδαιϐτητα που αποκτϊ η επιμϐρφωςη τϐςο για τη 
ςτόριξη των εκπαιδευτικών ϐςο και για την ενύςχυςη του ρϐλου των ςτελεχών τησ 
εκπαύδευςησ εύναι ακϐμη μεγαλϑτερη, λϐγω των ταχϑτατων κοινωνικών, επιςτημονικών και 
τεχνολογικών αλλαγών αλλϊ και των ευθυνών που απορρϋουν απϐ την επαγγελματικό τουσ 
θϋςη (Κωςτύκα:2004:31). Η ςπουδαιϐτητα τησ δια βύου μϊθηςησ των ηγετών τησ 
εκπαύδευςησ και μετϊ την προαγωγό τουσ ςε ηγετικϋσ θϋςεισ αποτελεύ κοινϐ ςυμπϋραςμα 
πολλών μελετητών (Φατζηπαναγιώτου, 2003: Παςιαρδόσ , 2004:   Linn et al, 2007: Ρϊπτησ 
και Βιτςιλϊκη, 2007: Pheko, 2008:) και ϐπωσ αναφϋρεται ςτη διεθνό ςυγκριτικό μελϋτη του 
Huber, (2004)  πολλϋσ χώρεσ ϋχουν εςτιϊςει ςε προγρϊμματα επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ 
των Διευθυντών.  

Οι περιςςϐτεροι διευθυντϋσ  (36/78) απϊντηςαν πωσ θα όθελαν να επιλϋγουν οι ύδιοι το 
περιεχϐμενο τησ επιμϐρφωςησ τουσ και να το διαμορφώνουν ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τουσ. 
Πολϑ ςυχνϊ παρατηρεύται το φαινϐμενο τησ υποχρεωτικόσ επιμϐρφωςησ δε θϋματα που 
εύναι όδη γνωςτϊ ςε ϋναν αριθμϐ Διευθυντών, με αποτελϋςματα αποθαρρυντικϊ. Ημερύδεσ 
που αςτοχοϑν, καθώσ παραβλϋπουν τισ ανϊγκεσ των Διευθυντών, τισ προςωπικϋσ και τισ 
ανϊγκεσ των ςχολικών μονϊδων τουσ. 

την ερώτηςη, αν η επιμϐρφωςη των Διευθυντών οφεύλει να εύναι υποχρεωτικό ό 
προαιρετικό,  οι 70/78 (90¿) θεωροϑν πωσ η επιμϐρφωςη πρϋπει να εύναι υποχρεωτικό και 
μϐνο οι 8/78 (10¿) πιςτεϑουν πωσ πρϋπει να εύναι προαιρετικό (γρϊφ. 2). Η ανϊγκη για 
απϐκτηςη κατϊλληλων εφοδύων, για την ϊςκηςη τησ διεϑθυνςησ, δηλώνεται ςχεδϐν 
απϐλυτα απϐ τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα των Διευθυντών. Και τα εφϐδια αυτϊ θα 
αποκτηθοϑν μϋςα απϐ ςυνεχεύσ επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ, αλληλεπιδρϊςεισ  και οςμώςεισ, οι 
οπούεσ θα προςδώςουν το ανϊλογο κϑροσ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ.  

 
 

ΓΡΑΥΗΜΑ 2 

 
         την πραγματικϐτητα, πολλϋσ χώρεσ , ϋχοντασ αντιληφθεύ την ςημαςύα τησ ςχολικόσ 

ηγεςύασ, ϋχουν θϋςει ςε εφαρμογό προγρϊμματα εκπαύδευςησ των διευθυντών ςχολεύων. 
Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε την Αγγλύα, ΗΠΑ, Αυςτραλύα, Καναδϊ, Φϐνγκ Κϐνγκ ϐπου οι 
μελλοντικού Διευθυντϋσ πρϋπει να ϋχουν πιςτοποιητικϐ κατϊλληλησ προετοιμαςύασ 
(Παςιαρδόσ, 2014:244-245).  
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υμπερϊςματα – Προτϊςεισ 

 Η παροϑςα εργαςύα καταδεικνϑει πωσ υπϊρχει ανϊγκη να ςτελεχωθοϑν τα ςχολεύα με 
ϊτομα που ϋχουν επιςτημονικϋσ γνώςεισ-ικανϐτητεσ και ϐχι μϐνο πολλϊ χρϐνια υπηρεςύασ ό 
εμπειρύα. Η πλειοψηφύα των Διευθυντών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα προτϊςςουν  την 
ςυνεχό επιμϐρφωςό τουσ ςε θϋματα οργϊνωςησ και διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ. 

Οι ςχολικού ηγϋτεσ για να ηγοϑνται αποτελεςματικϊ πρϋπει να διαθϋτουν ϋνα εϑροσ 
ικανοτότων και προςϐντων. Η απϐκτηςη των προςϐντων και η ενύςχυςη των ικανοτότων 
μπορεύ να πραγματοποιηθεύ μϋςα απϐ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, τα οπούα θα 
περιλαμβϊνουν την μελϋτη θεωρητικών μοντϋλων, την εκμϊθηςη ενϐσ ςυνϐλου τεχνικών 
γνώςεων, που θα εντοπύζονται ςε οικονομικϊ θϋματα , θϋματα προςωπικοϑ, ςυςτόματα 
πληροφοριών και παιδαγωγικϊ θϋματα. Ακϐμη τα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα θα 
περιλαμβϊνουν τη διδαςκαλύα μεθϐδων για την ανϊπτυξη των αντιληπτικών προςϐντων , 
για την επύλυςη των προβλημϊτων καθώσ και μορφϋσ πρακτικόσ ϊςκηςησ, μελϋτησ 
περιπτώςεων, προςομούωςησ του ηγετικοϑ ρϐλου μϋςα ςε ςυνθόκεσ επύβλεψησ. Σα 
προγρϊμματα ανϊπτυξησ ςτελεχών εκπαύδευςησ θα πρϋπει να εύναι ταχϑρυθμα και να 
πραγματοποιοϑνται  πριν  και μετϊ την ανϊληψη των καθηκϐντων τουσ ώςτε να ϋχουν τα 
ανϊλογα εφϐδια κατϊ την εύςοδϐ τουσ ςτη θϋςη ευθϑνησ αλλϊ και να ςυνεχύζουν να 
επικαιροποιοϑν τισ γνώςεισ τουσ. Ενδεύκνυται επύςησ και η υποχρεωτικό μακρϊσ διϊρκειασ 
(π.χ. εξϊμηνησ ό ετόςιασ διϊρκειασ) εκπαύδευςησ των ςτελεχών ςχολικών μονϊδων ώςτε η 
λογικό τησ ςυνεχοϑσ βελτύωςησ να γύνει ςτϊςη, φιλοςοφύα και τρϐποσ ζωόσ. Η ποιϐτητα 
ςτην εκπαύδευςη δεν εύναι δυνατϐν να επιτευχθεύ χωρύσ ϋναν αποτελεςματικϐ διοικητικϐ 
μηχανιςμϐ  που θα βοηθόςει να τεθοϑν οι βϊςεισ τησ διαςφϊλιςησ παροχόσ ποιοτικόσ 
εκπαύδευςησ.   

Ο ρϐλοσ του ηγετικοϑ ςτελϋχουσ τησ εκπαύδευςησ εύναι να προςφϋρει υψηλοϑ επιπϋδου 
υπηρεςύεσ ςτον εκςυγχρονιςµϐ και την βελτύωςη τησ παραγωγικϐτητασ κϊθε οργανιςμοϑ 
που διοικεύ. Ο κϊθε τοµϋασ τησ εκπαύδευςησ χρειϊζεται εξειδικευμϋνη γνώςη, εμπειρύα και 
ςτενό παρακολοϑθηςη των εξελύξεων που παρατηροϑνται διεθνώσ, ϋτςι ώςτε να επιτευχθεύ 
η μϋγιςτη αποτελεςματικϐτητα. Σα ςημερινϊ ςτελϋχη τησ εκπαύδευςησ ϐπωσ οι διευθυντϋσ 
χολικών Μονϊδων, πϋρα απϐ τισ προςωπικϋσ επαγγελµατικϋσ εμπειρύεσ και την 
εξειδικευμϋνη γνώςη τουσ, η οπούα κατακτόθηκε µε τρϐπο ςυχνϊ ευκαιριακϐ και 
αποςπαςματικϐ, εύναι ανϊγκη να εξοικειωθοϑν µε βαςικϋσ αρχϋσ και πρακτικϋσ του 
εκπαιδευτικοϑ management, τησ διούκηςησ και διαχεύριςησ του ανθρώπινου δυναµικοϑ, τησ 
διούκηςησ και διαχεύριςησ εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων (Υαςοϑλησ, 2001). 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Η παροϑςα ϋρευνα πραγματοποιόθηκε ςε περιοριςμϋνο αριθμϐ διευθυντών και οι 
ερευνητϋσ διατηροϑν τισ επιφυλϊξεισ τουσ για κϊποια ςυμπερϊςματα που πιθανϐν να 
χρειϊζονται περιςςϐτερο ανϊλυςη και διερεϑνηςη, αφοϑ ςτηρύχθηκαν ςε υποκειμενικό 
αξιολϐγηςη, του περιοριςμϋνου ςε αριθμϐ υποκεύμενων τησ ϋρευνασ. Επιπλϋον η χρονικό 
διϊρκεια πραγματοπούηςησ τησ ϋρευνασ όταν περιοριςμϋνη ενώ η διεξαγωγό τησ 
αποκλειςτικϊ με τη χρόςη ερωτηματολογύου, περιορύζει τον ϋλεγχο εγκυρϐτητασ των 
δεδομϋνων που προϋκυψαν και την ερμηνεύα των απϐψεων των ερωτώμενων 
Διευθυντών/ντριών. 

Επιμϑθιο 

  Με βϊςη του διλλόματοσ που θϋτει η παγκοςμιοπούηςη τησ οικονομύασ, η ποιϐτητα τησ 
εκπαύδευςησ ςυνιςτϊ μονϐδρομο για την οικονομικό και κοινωνικό ευημερύα των κρατών. Η 
ςχολικό εκπαύδευςη ϋχει ανϊγκη απϐ ϋνα αποτελεςματικϐ διοικητικϐ μηχανιςμϐ που να 
παρϋχει ςωςτϋσ λϑςεισ ςτα εκπαιδευτικϊ προβλόματα. Επιβϊλλεται λοιπϐν, ωσ ςτϐχοσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μεταρρϑθμιςησ, να εύναι η ςταδιακό αποκϋντρωςη και αυτονομύα των 
ςχολικών μονϊδων ςε θϋματα υποδομόσ, επιμϐρφωςησ και αναπτυξιακών προγραμμϊτων. 
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Για την υλοπούηςη αυτών των ςτϐχων ο ρϐλοσ τησ εκπαιδευτικόσ ηγεςύασ εύναι ςημαντικϐσ 
και μπορεύ να πραγματοποιηθεύ με ςωςτό επιλογό κατϊλληλων ςτελεχών εκπαύδευςησ. 
Ιδιαύτερη δε ςημαςύα οφεύλεται  να δύνεται ςτην επιςτημονικό κατϊρτιςη των διευθυντικών 
ςτελεχών ώςτε να λειτουργοϑν ενδυναμωτικϊ με κϑριο ςτϐχο την ποιϐτητα και 
αποτελεςματικϐτητα των ςχολικών μονϊδων.  

Ελπύδα και ευχό ϐλων μασ αποτελεύ η ςκϋψη πωσ φαύνεται να ωριμϊζουν  οι ςυνθόκεσ 
ώςτε η ελληνικό πολιτεύα να διαςφαλύςει τη ςυνοχό και τη ςυνϋχεια των ρυθμύςεων 
εκεύνων που θα αφοροϑν τα ηγετικϊ ςτελϋχη αλλϊ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςυνολικϊ, 
αποδύδοντασ την απαραύτητη και αναγκαύα βαρϑτητα ςτην επαγγελματικόσ τουσ ανϊπτυξη. 
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Πεξίιεςε 

Η παροϑςα εργαςύα διαπραγματεϑεται το ςχολικϐ κλύμα εννοιολογικϊ, τισ 
διαςτϊςεισ του, τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν ςτη διαμϐρφωςό του και ερευνϊ 
τρϐπουσ βελτύωςόσ του. Αναδεικνϑεται η ςημαντικϐτητα του ρϐλου του 
διευθυντό/ηγϋτη ςτη βελτύωςη του ςχολικοϑ κλύματοσ και κατϊ επϋκταςη ςτη 
βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ ϐλου του οργανιςμοϑ και των μελών του. Η 
αναγνώριςη των παραμϋτρων που ςυγκροτοϑν ϋνα καλϐ ςχολικϐ κλύμα και το πώσ 
αυτϋσ αλληλοςυνδϋονται θεωρεύται καθοριςτικόσ ςημαςύασ για τον ςυντονιςμϐ των 
ενεργειών τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ και για την ανϊληψη ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων 
ϋτςι ώςτε να ςυνδιαμορφωθοϑν οι κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ για την βελτύωςη του 
κλύματοσ του ςχολεύου.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: ςχολικϐ κλύμα, αποτελεςματικϐτητα, ςυςτημικό προςϋγγιςη, 
μεταςχηματιςμϐσ, ςχϋδιο δρϊςησ 

Δηζαγσγή 

Εννοιολογικϋσ προςεγγύςεισ  

Παρϐλο που το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα εύναι ςυγκεντρωτικϐ απϐ τη ςϑςταςό 
του και χαρακτηρύζεται απϐ ομοιομορφύα και τυποπούηςη ςτη δομό του, η κϊθε ςχολικό 
μονϊδα αποπνϋει μια δικό τησ ατμϐςφαιρα τελεύωσ προςωπικό που την κϊνει να ξεχωρύζει 
απϐ τισ ϊλλεσ. Πολϑ εϑκολα απϐ την πρώτη κιϐλασ επύςκεψη κϊποιοσ ανακαλϑπτει το κλύμα 
που επικρατεύ μϋςα ςε κϊποιο ςχολεύο. Εύναι η αύςθηςη που αποκομύζει κϊποιοσ τησ 
ζεςταςιϊσ, τησ φιλοξενύασ, ό το αντύθετο τησ πλόξησ, του φϐβου, τησ αναςφϊλειασ. Ο ϐροσ 
«ςχολικϐ κλύμα », χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ ερευνητϋσ και τα 
μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ, χωρύσ ωςτϐςο να προςδιορύζεται ο ακριβόσ οριςμϐσ του. Ποικύλοι 
οριςμού προςϋγγιςησ του ςχολικοϑ κλύματοσ εντοπύζονται  μϋςα απϐ τη διερεϑνηςη τησ 
βιβλιογραφύασ. Ο Kottkamp, ( 1984 ) θεωρεύ ϐτι το κλύμα καθορύζεται  απϐ κοινϋσ αξύεσ, 
ερμηνεύεσ κοινωνικών δραςτηριοτότων και ευρϋωσ διαδεδομϋνουσ οριςμοϑσ του ςκοποϑ. Οι 
Hoy  et al., 1991: 10 δόλωςαν ϐτι « ςχολικϐ κλύμα εύναι η ανθεκτικό ποιϐτητα του ςχολικοϑ 
περιβϊλλοντοσ που βιώνεται απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, επηρεϊζει τη ςυμπεριφορϊ τουσ και 
βαςύζεται ςτη ςυλλογικό αντύληψη ςυμπεριφορϊσ τουσ ςτα ςχολεύα». Οι Hoy & Miskel, 
2005:185, ορύζουν το ςχολικϐ κλύμα ωσ «το ςϑνολο των εςωτερικών χαρακτηριςτικών που 
διακρύνουν το ϋνα ςχολεύο απϐ ϋνα ϊλλο και το οπούο επηρεϊζει τισ ςυμπεριφορϋσ των 
μελών κϊθε ςχολεύου». Ο Tableman,  2004:2 εςτιϊζει ςτισ διαςτϊςεισ λϋγοντασ ϐτι ςχολικϐ 
κλύμα εύναι «Οι φυςικϋσ και ψυχολογικϋσ πτυχϋσ του ςχολεύου που παρϋχουν τισ 
απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ για τη διδαςκαλύα και τη μϊθηςη».  
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Σο ςχολικϐ κλύμα ϋχει οριςθεύ ποικιλοτρϐπωσ ωσ  η ατμϐςφαιρα, η ιδεολογύα, η 
κοινϐτητα, το όθοσ, η προςωπικϐτητα, το ςχολικϐ περιβϊλλον , το πώσ αιςθϊνεται κϊποιοσ 
για το ςχολεύο και τουσ ανθρώπουσ του, ό πωσ αιςθϊνεται κϊποιοσ για τισ εμπειρύεσ του ςτο 
ςχολεύο (Gangi, 2009:9). 

Ωλλοι ερευνητϋσ ϐπωσ οι Freiberg & Stein, ( 1999 ) περιγρϊφουν το ςχολικϐ κλύμα  ςαν 
την καρδιϊ, την ψυχό και την ουςύα του ςχολεύου που ωθεύ εκπαιδευτικοϑσ και μαθητϋσ να 
το αγαποϑν και να θϋλουν να εύναι μϋροσ του. Αυτό η ανανεωμϋνη ϋμφαςη ςτη ςημαςύα του 
ςχολικοϑ κλύματοσ ενιςχϑθηκε περαιτϋρω απϐ μια μελϋτη μετα - ανϊλυςη που 
πραγματοποιόθηκε απϐ τουσ Wang et al., ( 1997), η οπούα διαπύςτωςε ϐτι η ςχολικό 
κουλτοϑρα και το κλύμα όταν μεταξϑ των κορυφαύων παραγϐντων που επηρεϊζουν τη 
βελτύωςη των επιδϐςεων των μαθητών. 

Σο 2007 ςτα πλαύςια μιασ εποικοδομητικόσ ςυνϊντηςησ, το Εθνικϐ υμβοϑλιο χολικοϑ 
Κλύματοσ  των Η.Π.Α. (National School Climate Center,), το Εθνικϐ Κϋντρο  Μϊθηςησ του 
Πολύτη (National Center for Learning and Citizenship) και η  Επιτροπό Παιδεύασ των Κρατών 
(Education Commission of the States), ςυναύνεςαν ϐτι  η ποιϐτητα και ο χαρακτόρασ τησ 
ςχολικόσ ζωόσ ςυνδϋεται ϊμεςα με το ςχολικϐ κλύμα και ϐριςαν ϐτι το ςχολικϐ κλύμα 
βαςύζεται ςτα πρϐτυπα των εμπειριών τησ ζωόσ του ςχολεύου και αντικατοπτρύζει τουσ 
κανϐνεσ, τουσ ςτϐχουσ, τισ αξύεσ, τισ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, τη διδαςκαλύα, τη μϊθηςη και 
τισ πρακτικϋσ ηγεςύασ, καθώσ και τισ οργανωτικϋσ δομϋσ (Cohen, McCabe, Michelli, & 
Pickeral, 2009). 

Παρατηροϑμε, λοιπϐν, ϐτι μερικού ερευνητϋσ επικεντρώνονται ςτην εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό ατμϐςφαιρα που επικρατεύ ςτο ςχολεύο, ενώ κϊποιοι ϊλλοι εςτιϊζουν ςτα δομικϊ 
και ψυχολογικϊ χαρακτηριςτικϊ του ϐρου. υνοψύζοντασ, θα λϋγαμε ϐτι το ςχολικϐ κλύμα  
αναφϋρεται ςτην ατμϐςφαιρα που επικρατεύ ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα και ςχετύζεται ϊμεςα 
με ϐλουσ ϐςουσ εμπλϋκονται ςε αυτό.  

 

Ανϊλυςη θεωρητικοϑ πλαιςύου διαμϐρφωςησ ςχολικοϑ κλύματοσ  

Οι διαςτϊςεισ του ςχολικού κλύματοσ 

Οι περιςςϐτεροι ερευνητϋσ ςυμφωνοϑν ϐτι το ςχολικϐ κλύμα ϐπωσ εύδαμε ςτην 
προηγοϑμενη ενϐτητα, εύναι ϋνα πολϑπλοκο καταςκεϑαςμα που περιλαμβϊνει φυςικό, 
κοινωνικό και ακαδημαώκό διϊςταςη (Loukas, 2007). Η φυςικό διϊςταςη αφορϊ ςτην 
εμφϊνιςη του ςχολικοϑ κτιρύου  και των τϊξεών του, ςτo μϋγεθοσ και ςτην αναλογύα 
μαθητών καθηγητών ςτην τϊξη και ςτην οργϊνωςη τησ διδαςκαλύασ ςτο ςχολεύο, ςτη 
διαθεςιμϐτητα των πϐρων, ςτην αςφϊλεια και ςτην ϊνεςη. Η κοινωνικό διϊςταςη 
περιλαμβϊνει  την ποιϐτητα των διαπροςωπικών ςχϋςεων μεταξϑ και ανϊμεςα ςτουσ 
μαθητϋσ, τουσ εκπαιδευτικοϑσ και το προςωπικϐ, την ιςϐτιμη και δύκαιη μεταχεύριςη των 
μαθητών απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ και το προςωπικϐ, την ϋνταςη του ανταγωνιςμοϑ και 
τησ κοινωνικόσ ςϑγκριςησ μεταξϑ των μαθητών και το βαθμϐ ςτον οπούο οι μαθητϋσ, οι 
εκπαιδευτικού και το προςωπικϐ ςυνειςφϋρουν ςτη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων ςτο 
ςχολεύο. Η ακαδημαώκό διϊςταςη περιλαμβϊνει την ποιϐτητα τησ διδαςκαλύασ, τισ 
προςδοκύεσ των εκπαιδευτικών για την επιτυχύα των μαθητών, την παρακολοϑθηςη τησ 
προϐδου των μαθητών και την ϊμεςη αναφορϊ των αποτελεςμϊτων των μαθητών ςτουσ 
γονεύσ.  

Οι Cohen, McCloskey & Pickeral, (2009) επιχειροϑν μια διαφορετικό κατηγοριοπούηςη 
τεςςϊρων διατϊςεων του ςχολικοϑ κλύματοσ: 

 1η Αςφϊλεια : Κανϐνεσ και πρϐτυπα. Ανακοινώνονται ξεκϊθαρα οι κανϐνεσ για τη 
ςωματικό βύα και τη λεκτικό κακοπούηςη και απαιτεύται η ςαφόσ και ςυνεπόσ εφαρμογό 
τουσ.  ωματικό αςφϊλεια: αύςθηςη ϐτι οι μαθητϋσ και ενόλικεσ αιςθϊνονται αςφαλεύσ 
ςωματικϊ ςτο ςχολεύο. Κοινωνικό και ςυναιςθηματικό αςφϊλεια: αύςθηςη ϐτι οι μαθητϋσ 
αιςθϊνονται αςφαλεύσ απϐ λεκτικό κακοπούηςη, πειρϊγματα και αποκλειςμϐ. 

 2η Διδαςκαλύα και Μϊθηςη. Τποςτόριξη για μϊθηςη: υποςτηρικτικϋσ πρακτικϋσ 
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διδαςκαλύασ, ϐπωσ εποικοδομητικό ανατροφοδϐτηςη και ενθϊρρυνςη για θετικό ανϊληψη 
ρύςκου, ακαδημαώκό πρϐκληςη, εξατομικευμϋνη προςοχό και ευκαιρύεσ να αποδεύξουν τισ 
γνώςεισ και δεξιϐτητεσ με διϊφορουσ τρϐπουσ. Κοινωνικό και πολιτικό μϊθηςη: υποςτόριξη 
για ανϊπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών γνώςεων και δεξιοτότων, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αποτελεςματικόσ ακρϐαςησ, τησ επύλυςησ ςυγκροϑςεων, του 
προβληματιςμοϑ, τησ ευθϑνησ και τησ ηθικόσ λόψησ αποφϊςεων. 

3η Διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ. εβαςμϐσ ςτη διαφορετικϐτητα. Αμοιβαύοσ ςεβαςμϐσ ςτισ 
ατομικϋσ διαφορϋσ ςε ϐλα τα επύπεδα του ςχολεύου ανϊμεςα ςε: μαθητό-μαθητό, ενόλικα-
μαθητό, ενόλικα – ενόλικα. Κοινωνικό υποςτόριξη-ενόλικεσ. υνεργατικό και με 
εμπιςτοςϑνη ςχϋςη μεταξϑ των ενηλύκων και υποςτόριξη των μαθητών απϐ τουσ ενόλικεσ 
ϐςον αφορϊ τισ υψηλϋσ προςδοκύεσ για επιτυχύα, προθυμύα να ακοϑςουν και προςωπικό 
ανηςυχύα. Κοινωνικό υποςτόριξη μαθητών. Δύκτυο ςχϋςεων με τουσ ςυνομηλύκουσ για 
ακαδημαώκό και προςωπικό υποςτόριξη. 

4η Θεςμικϐ περιβϊλλον. χολικό ςυνεκτικϐτητα. Θετικό αναγνώριςη απϐ το ςχολεύο, 
αύςθηςη του ανόκειν, και κανϐνεσ για ευρεύα ςυμμετοχό ςτη ςχολικό ζωό των μαθητών και 
των οικογενειών. Υυςικϐ περιβϊλλον. Καθαριϐτητα, τϊξη, κατϊλληλεσ εγκαταςτϊςεισ και 
επαρκεύσ πϐροι και υλικϊ. 

Απϐ τισ προηγοϑμενεσ αναφορϋσ ςυμπεραύνουμε ϐτι οι διαςτϊςεισ του ςχολικοϑ 
κλύματοσ αφοροϑν την αςφϊλεια, τισ ςχϋςεισ των εμπλεκομϋνων ςτο ςχολεύο, τισ μεθϐδουσ 
διδαςκαλύασ και μϊθηςησ καθώσ και το φυςικϐ περιβϊλλον του ςχολεύου. Επομϋνωσ το 
ςχολικϐ κλύμα εύναι πολυδιϊςτατο και ςϑνθετο και οι διαςτϊςεισ του αυτϋσ αλληλεπιδροϑν 
δυναμικϊ η μια με την ϊλλη και επηρεϊζουν η μια την ϊλλη ςε μεγϊλο βαθμϐ, για αυτϐ και το 
ςυναντϊμε με διαφορετικοϑσ τϑπουσ ςτη βιβλιογραφύα. Ϊτςι ςϑμφωνα με τουσ Halpin & 
Croft, (1963) και Καβοϑρη, (1998) οι μορφϋσ του ςχολικοϑ κλύματοσ που ςυναντϊμε εύναι οι 
ακϐλουθεσ: Ανοικτϐ κλύμα:  Ομαδικϐ-ςυνεργατικϐ, υψηλϐ πνεϑμα ανϊμεςα ςτουσ διευθυντό 
-εκπαιδευτικοϑσ. Παροχό ςτόριξησ και αυτονομύασ απϐ τον διευθυντό ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ 
και ςυνεργαςύα υποςτόριξη και ανϊπτυξη φιλικών-κοινωνικών ςχϋςεων μεταξϑ των 
εκπαιδευτικών. Κλειςτϐ κλύμα: Συπικϋσ - ψυχρϋσ ςχϋςεισ διευθυντό – εκπαιδευτικών. Κλύμα 
ςυμμετοχόσ/αφοςύωςησ: αυταρχικό ςυμπεριφορϊ απϐ τον διευθυντό- υνεργαςύα ςϑμπνοια 
και υψηλϐ αύςθημα ευθϑνησ εκπαιδευτικών. Σο αυτϐνομο κλύμα: ελϊχιςτοσ ϋλεγχοσ απϐ το 
διευθυντό - εκπαιδευτικού λειτουργοϑν κυρύωσ με βϊςη τισ προςωπικϋσ ανϊγκεσ. Σο οικεύο 
κλύμα: ανϊπτυξη φιλικών ςχϋςεων ανϊμεςα ςτουσ διευθυντό –εκπαιδευτικοϑσ με 
ικανοπούηςη των κοινωνικών αναγκών τουσ. Σο ελεγχϐμενο κλύμα: οι εκπαιδευτικού 
κατευθϑνονται απϐ την ϋννοια τησ εκτϋλεςησ του καθόκοντοσ. Κλύμα αποχόσ/αποφυγόσ: 
Τψηλό υποςτόριξη απϐ τον διευθυντό ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ  δύνοντασ τουσ δυνατϐτητα 
ανϊληψησ πρωτοβουλιών- Απϊθεια και ϋλλειψη ςυνεργατικϐτητασ απϐ τη μεριϊ των 
εκπαιδευτικών. Μελετώντασ τισ διαςτϊςεισ και την τυπολογύα του ςχολικοϑ κλύματοσ 
αντιλαμβανϐμαςτε ϐτι αυτϐ αποτελεύ ϋνα ςϑνολο δυναμικών αλληλεπιδρϊςεων μεταξϑ των 
ψυχολογικών, ακαδημαώκών και φυςικών παραμϋτρων του ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ 
(Φατζηπαναγιώτου, 2014).   
 

Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν το ςχολικό κλύμα 
 

Σο κϊθε μϋλοσ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ αντιλαμβϊνεται με το δικϐ του τρϐπο το κλύμα, 
επηρεαςμϋνο απϐ την προςωπικϐτητϊ του, τισ αντιλόψεισ του, τα πιςτεϑω του. Σο πώσ οι 
μαθητϋσ, οι εκπαιδευτικού, και οι εμπλεκϐμενοι ςτη ςχολικό μονϊδα αιςθϊνονται για το 
κλύμα του ςχολεύου τουσ κρϑβεται πύςω απϐ ατομικϋσ ςυμπεριφορϋσ, και νϐρμεσ τησ 
ομϊδασ. υνεπώσ διαπιςτώνεται  ϐτι το κλύμα ενϐσ ςχολεύου δεν βιώνεται με  τον ύδιο τρϐπο 
απϐ ϐλα τα μϋλη του, αλλϊ υπϊρχει μεταβλητϐτητα ςτισ ατομικϋσ αντιλόψεισ του κλύματοσ 
ενϐσ ςχολεύου και οι ερευνητϋσ προτεύνουν ϐτι εύναι η υποκειμενικό αντύληψη του 
περιβϊλλοντοσ που επηρεϊζει τισ προςωπικϋσ εκβϊςεισ των μελών. Για παρϊδειγμα αν ϋνασ 
μαθητόσ θεωρεύ ϐτι ο δϊςκαλοσ δεν ενδιαφϋρεται γι 'αυτϐν, η αντύληψη αυτό θα επηρεϊςει 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              711 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

τη ςυμπεριφορϊ του μαθητό μϋςα ςτην τϊξη. Επιπλϋον, τα ατομικϊ χαρακτηριςτικϊ των 
μαθητών μπορεύ να επηρεϊςουν αυτϋσ τισ αντιλόψεισ, ϋτςι ώςτε οι μαθητϋσ που εύναι 
επιθετικού μπορεύ να αντιληφθοϑν το ςχολικϐ κλύμα τουσ πιο αρνητικϊ απϐ εκεύνουσ τουσ 
μαθητϋσ που δεν εύναι.  

Τπϊρχουν επομϋνωσ πολλού και διαφορετικού  παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την αντύληψη 
που ϋχει το κϊθε ϊτομο για το κλύμα ϐπωσ εύναι το φϑλο του, η ηλικύα του, η 
κοινωνικοοικονομικό του θϋςη,  και η πολιτιςμικό του ταυτϐτητα. Οι ςυνθόκεσ και το 
περιβϊλλον τησ ςχολικόσ μονϊδασ καθορύζουν το κλύμα τησ καθώσ επύςησ και τα 
χαρακτηριςτικϊ του πληθυςμοϑ τησ. 

υνεπώσ γύνεται αντιληπτϐ ϐτι το ςχολικϐ κλύμα επηρεϊζεται απϐ πολλοϑσ και 
διαφορετικοϑσ παρϊγοντεσ και για το λϐγο αυτϐ  ο τρϐποσ αντύληψησ του για τον καθϋνα 
εύναι μοναδικϐσ. Αυτό η μοναδικϐτητα ςτην αντύληψη αλλϊ και ςτη διαμϐρφωςη του 
κλύματοσ φανερώνει την ςυνθετϐτητα του οριςμοϑ του.  

Κϊποιοι ϊλλοι παρϊγοντεσ διαμϐρφωςησ του ςχολικοϑ κλύματοσ που ο Daar, (2010)  τουσ 
παρουςιϊζει με  ςειρϊ ςπουδαιϐτητασ εύναι:  χϋςεισ εκπαιδευτικών – μαθητών.  Αύςθημα 
αςφϊλειασ. Διούκηςη. Προςδοκύεσ ακαδημαώκόσ επύδοςησ. υμπεριφορϊ μαθητών. 
Καθοδόγηςη. χϋςεισ των μαθητών μεταξϑ τουσ. χϋςεισ ςχολεύου – οικογϋνειασ. Ο 
επαγγελματιςμϐσ των εκπαιδευτικών. Δραςτηριϐτητεσ των μαθητών. Υυςικϐ και 
μαθηςιακϐ περιβϊλλον.  

υμπεραύνουμε λοιπϐν ϐτι πολλού εύναι οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν το ςχολικϐ κλύμα 
και ςχετύζονται με τον τρϐπο διούκηςησ του ςχολεύου, με το εςωτερικϐ και εξωτερικϐ 
περιβϊλλον ϐςο και με τουσ ςτϐχουσ, τισ ανϊγκεσ και τισ επιδιώξεισ των εκπαιδευτικών, των 
μαθητών  και των γονϋων.  
 

Η ςπουδαιότητα του θετικού κλύματοσ ςτην εκπαιδευτικό μονϊδα 

Πληθώρα ερευνών κατϋδειξε το ςημαντικϐ ρϐλο του ςχολικοϑ κλύματοσ τϐςο ςτισ 
λειτουργύεσ του ςχολεύου ϐςο και ςτα αποτελϋςματϊ του. Ϊτςι, ϋνα θετικϐ ςχολικϐ κλύμα 
μπορεύ να βελτιώςει την απϐδοςη του προςωπικοϑ, να δημιουργόςει υψηλϐ ηθικϐ και να 
βελτιώςει τα επιτεϑγματα των μαθητών ( Freiberg , 1998 ). Οι  Heck, (2000) και Goddard et 
al.,( 2000) ςϑνδεςαν το ςχολικϐ κλύμα με τα  επιτεϑγματα των μαθητών. Σο ςχολικϐ κλύμα 
μπορεύ να εύναι ϋνα απϐ τα πιο ςημαντικϊ ςυςτατικϊ ενϐσ επιτυχημϋνου εκπαιδευτικοϑ 
προγρϊμματοσ. «Φωρύσ ϋνα κλύμα που δημιουργεύ μια αρμονικό και εϑρυθμη λειτουργύα του 
ςχολεύου, ο υψηλϐσ βαθμϐσ ακαδημαώκόσ επύδοςησ εύναι δϑςκολο, αν ϐχι εντελώσ αδϑνατο 
να επιτευχθεύ» ( Hoyle et al., 1985:15) . Οι  Bulach et al., 1995, βρόκαν μια ςημαντικό ςχϋςη 
μεταξϑ τησ επιτυχύασ των μαθητών και του ςχολικοϑ κλύματοσ. Καθώσ οι μεταρρυθμιςτικϋσ 
προςπϊθειεσ δεν ϋχουν καταφϋρει να βελτιώςουν τα επιτεϑγματα των μαθητών ςτα 
ςχολεύα, λϐγο του ϐτι απϋτυχαν να αντιμετωπύςουν ικανοποιητικϊ τη ςημαςύα τησ 
κουλτοϑρασ και του κλύματοσ των ςχολεύων (Dufour & Eaker, 1998), οι  Bulach & Malone, 
1994, κατϋληξαν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι το ςχολικϐ κλύμα εύναι ϋνασ ςημαντικϐσ παρϊγοντασ 
για την επιτυχημϋνη  μεταρρϑθμιςη του ςχολεύου.  Ο πρώτοσ βαςικϐσ ςκοπϐσ του ςχολεύου 
εύναι να δημιουργόςει και να προςφϋρει ϋνα υγιϋσ μαθηςιακϐ περιβϊλλον, φιλϐξενο ςτην 
ανθρώπινη μϊθηςη (Barth, 2001 ). Ο Urban, 1999: 69   υποςτηρύζει ϐτι  «Αν δεν βιώςουν οι 
μαθητϋσ ϋνα θετικϐ και υποςτηρικτικϐ κλύμα, μερικού μπορεύ να μην επιτϑχουν τουσ πιο 
ςτοιχειώδεισ ςτϐχουσ ό και να μην αξιοποιόςουν πλόρωσ τισ δυνατϐτητϋσ τουσ». Οι Hoy et  
al., 1990 διαπύςτωςαν ϐτι η μακροπρϐθεςμη βελτύωςη ςτην ακαδημαώκό επύδοςη όταν 
ϊμεςα ςυνυφαςμϋνη με ςχολεύα με ιςχυρό ϋμφαςη ςε αυτόν, ςτο πλαύςιο ενϐσ υγιοϑσ και 
ανοιχτοϑ κλύματοσ. 

 Σα ςχολεύα που ϋχουν ϋνα αςφαλϋσ κλύμα, για παρϊδειγμα,  προωθοϑν ςχϋςεισ υψηλόσ 
ποιϐτητασ μεταξϑ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, μειώνοντασ την πιθανϐτητα τησ 
βύασ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ϋνα κλύμα δυςπιςτύασ, χϊουσ, ό αςϋβειασ εμποδύζει τουσ μαθητϋσ 
και το προςωπικϐ να παρακινηθοϑν και περιορύζει το βαθμϐ επιτυχύασ των μαθητών. Ο 
μεταςχηματιςμϐσ  επομϋνωσ του ςχολικοϑ κλύματοσ αποτελεύ βαςικϐ ςτοιχεύο για τη 
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βελτύωςη ςχολεύων που παρουςιϊζουν ποςοςτϊ μαθητών απϐ μειονϐτητεσ, απϐ φτωχϋσ 
οικογϋνειεσ  και μαθητϋσ ειδικόσ εκπαύδευςησ (Herman et al., 2008). υμβϊλλει  γενικϐτερα 
ςτην αποτελεςματικϐτητα του ςχολεύου, ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ διδαςκαλύασ, 
ςτην παραγωγικϐτητα των εκπαιδευτικών και  ςτην δημιουργύα κλύματοσ εμπιςτοςϑνησ 
μεταξϑ των μελών τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Δημιουργεύ  την αύςθηςη ςτουσ  εκπαιδευτικοϑσ 
και μαθητϋσ τησ αποδοτικϐτητασ και τησ επύτευξησ των ςτϐχων τουσ ςυνειςφϋροντασ ςτη 
ςχολικό επιτυχύα του κϊθε μαθητό. Αναμφιςβότητα λοιπϐν η ςημαντικϐτητα του ςχολικοϑ 
κλύματοσ αποδεικνϑεται ςπουδαύα για το ςχολικϐ οργανιςμϐ για αυτϐ μϋλημα ϐλων εύναι η 
διαρκόσ προςπϊθεια βελτύωςόσ του. 

 
Προτϊςεισ βελτύωςησ του ςχολικοϑ κλύματοσ 
 

Σρόποι βελτύωςησ του ςχολικού κλύματοσ 

Αρχικϊ, η καθιϋρωςη μιασ κοινόσ αντύληψησ ςχετικϊ με τον οριςμϐ του ςχολικοϑ 
κλύματοσ  μεταξϑ του οργανιςμοϑ και του προςωπικοϑ εύναι το πρώτο βόμα για τον 
προςδιοριςμϐ του βαθμοϑ ςτον οπούο το ςχολικϐ κλύμα εύναι θετικϐ και ευνοώκϐ για τη 
μϊθηςη. Η αξιολϐγηςη του υπϊρχοντοσ ςχολικοϑ κλύματοσ και ο προςδιοριςμϐσ ενϐσ 
ςχεδύου δρϊςησ  για τη βελτύωςη του ςχολικοϑ κλύματοσ, που  απαραιτότωσ θα 
περιλαμβϊνει ϐλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ αποτελεύ το επϐμενο βόμα.  

Φρηςιμοποιώντασ ςτοιχεύα απϐ ϋρευνεσ που πραγματοποιόθηκαν  ςε μαθητϋσ, 
εκπαιδευτικοϑσ, γονεύσ και το  βοηθητικϐ προςωπικϐ, για το πώσ αιςθϊνονται για το 
ςχολεύο τουσ, καθώσ και λεπτομερό, αναλυτικϊ αρχεύα που αφοροϑν την πειθαρχύα και τη 
ςυμμετοχό των μαθητών μπορεύ να ςυμβϊλλει  ςτην αποτϑπωςη του κλύματοσ ςε μια 
ςχολικό μονϊδα. Κατϊ την εξϋταςη των ςτοιχεύων, εύναι ςημαντικϐ να προωθηθεύ και να 
διατηρηθεύ μια ατμϐςφαιρα ανοικτόσ επικοινωνύασ ςτην οπούα ο καθϋνασ ϋχει αξύα και οι 
αποφϊςεισ λαμβϊνονται ςυλλογικϊ. Ϊνα θετικϐ ςχολικϐ κλύμα μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ το 
θεμϋλιο τησ αςφϊλειασ, τησ υπερηφϊνειασ, του ςεβαςμοϑ, τησ εμπιςτοςϑνησ, και το κύνητρο 
για να δημιουργόςει ϋνα ςχολεύο  με δομϋσ υψηλόσ ακαδημαώκόσ επύδοςησ για ϐλουσ τουσ 
μαθητϋσ.  

Η διαδικαςύα βελτύωςησ του ςχολικοϑ κλύματοσ μπορεύ να γύνει αντιληπτό ωσ μια 
κυκλικό διαδικαςύα πϋντε ςταδύων ςϑμφωνα με το C.S.E.E. (Center for Social and Emotional 
Education): προετοιμαςύα και ςχεδιαςμϐσ, δημιουργύα των θεμελύων αξιολϐγηςησ, 
κατανϐηςη ποριςμϊτων τησ αξιολϐγηςησ και ςχεδιαςμϐσ δρϊςησ,  εφαρμογό του ςχεδύου 
δρϊςησ, εκπαιδευτικϋσ και ςυςτηματικϋσ προγραμματικϋσ προςπϊθειεσ, επαναξιολϐγηςη 
και επανϊληψη τησ διαδικαςύασ. 

το πρώτο ςτϊδιο βαςιζϐμαςτε ςτισ προςπϊθειεσ του παρελθϐντοσ για να 
δημιουργόςουμε μια ηγετικό ομϊδα που αντιπροςωπεϑει τη ςχολικό κοινϐτητα. Μπαύνουνε 
οι βϊςεισ για τη βελτύωςη του ςχολικοϑ κλύματοσ με την εκπαύδευςη των μαθητών, των 
γονϋων και του προςωπικοϑ ςτη διαρκό διαδικαςύα βελτύωςησ του κλύματοσ. Εκτιμϊται η 
ετοιμϐτητα ϐλων και επιβεβαιώνουμε ϐτι υπϊρχουν επαρκεύσ πϐροι για το εγχεύρημα (υλικϐ, 
χώροι, προςωπικϐ, χρϐνοσ). Φτύζεται εμπιςτοςϑνη και ςυνεργατικϋσ δεξιϐτητεσ που 
αποτελοϑν τη βϊςη για τη βελτύωςη του ςχολεύου. 

Κατϊ το δεϑτερο ςτϊδιο γύνεται ςυςτηματικό αξιολϐγηςη των δυνατοτότων και των 
αδυναμιών του ςχολεύου ςε ςχϋςη με το κλύμα και αναπτϑςςονται ςχϋδια για μούραςμα των 
αποτελεςμϊτων αξιολϐγηςησ με ϐλη τη ςχολικό κοινϐτητα. 

το τρύτο ςτϊδιο κατανοοϑνται τα ευρόματα και αναλϑονται βαθϑτερα τα αποτελϋςματα 
αξιολϐγηςησ. Κατανοοϑνται ϋτςι περιοχϋσ ομοφωνιών και διαφωνιών για την προώθηςη 
τησ μϊθηςησ και τησ δϋςμευςησ. Γύνεται ιερϊρχηςη των ςτϐχων και ερευνοϑνται καλϋσ 
πρακτικϋσ και αποδεδειγμϋνα εκπαιδευτικϊ ςυςτημικϊ προγρϊμματα και προςπϊθειεσ. 
Σϋλοσ αναπτϑςςεται ϋνα ςχϋδιο δρϊςησ για την προώθηςη τησ μϊθηςησ και του θετικοϑ 
κλύματοσ. 

ε αυτϐ το ςτϊδιο το τϋταρτο ςϑμφωνα πϊντα με το C.S.E.E.  υλοποιεύται το ςχϋδιο 
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δρϊςησ με εμπεριςτατωμϋνεσ παιδαγωγικϋσ και ςυςτημικϋσ προςπϊθειεσ που εύναι 
ςχεδιαςμϋνεσ να προϊγουν πιο αςφαλεύσ και υγιεύσ ςχϋςεισ. Τπϊρχουν ςαφώσ οριοθετημϋνα 
ςημεύα αναφορϊσ που παρακολουθοϑνται για να διαςφαλιςτεύ ϐτι το ςχϋδιο δρϊςησ ϋχει 
τεθεύ ςε εφαρμογό ϐςο το δυνατϐ πιο αποτελεςματικϊ και ϐτι υπϊρχει μια ςυνεχόσ 
προςπϊθεια μϊθηςησ απϐ τισ επιτυχύεσ και τισ προκλόςεισ. Οι ενόλικεσ βελτιώνουν τη δικό 
τουσ κοινωνικό, ςυναιςθηματικό, πολιτικό και πνευματικό μϊθηςη. 

το τελευταύο ςτϊδιο γύνεται η επανεκτύμηςη των δυνατοτότων και των προκλόςεων. Η 
ςχολικό μονϊδα ανακαλϑπτει τι ϋχει αλλϊξει και πωσ, τι βοόθηςε και τι εμπϐδιςε 
περιςςϐτερο την διαδικαςύα βελτύωςησ του ςχολικοϑ κλύματοσ. Γιορτϊζονται οι επιτυχύεσ 
του παρελθϐντοσ και αναθεωροϑνται τα ςχϋδια για τη βελτύωςη του ςχολικοϑ κλύματοσ.  

Η βελτύωςη του ςχολικοϑ κλύματοσ εύναι μια ςυνεχόσ διαδικαςύα. Η δημιουργύα ενϐσ 
θετικοϑ κλύματοσ ςτο ςχολεύο αποτελεύ ϋργο και δϋςμευςη ολϐκληρησ τησ ςχολικόσ 
κοινϐτητασ. Ακριβώσ ϐπωσ ποτϋ δεν ςταματϊσ να μαθαύνεισ ωσ ϊτομο, ποτϋ δεν ςταματϊσ 
να μαθαύνεισ και να βελτιώνεςαι ςαν ςχολικό κοινϐτητα. 

 

Ο ρόλοσ του διευθυντό-ηγϋτη ςτη βελτύωςη του ςχολικού κλύματοσ 

Ο διευθυντόσ, ϐπωσ ο μαϋςτροσ μιασ ορχόςτρασ, ηγεύται ϐλων, κινεύ τα νόματα και 
διευθϑνει το ϋργο τησ μονϊδασ διαδραματύζοντασ καθοριςτικϐ ρϐλο ςτη διαμϐρφωςη 
ςχολικοϑ κλύματοσ. Οι ςχολικού ηγϋτεσ επηρεϊζουν ςημαντικϊ  το κλύμα ενϐσ ςχολεύου, 
ϊμεςα η ϋμμεςα  (Cohen, Pickeral, & McCloskey, 2009).  

Η κατϊςταςη που επικρατεύ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο χαρακτηρύζεται κυρύωσ απϐ ϋλλειψη 
κινότρων, αναγνώριςησ των προςπαθειών και αποδοτικόσ πρακτικόσ. Εύναι λοιπϐν 
αναγκαιϐτητα το ελληνικϐ ςχολεύο να βγει απϐ την εςωςτρϋφεια και την αδρϊνεια  που το 
διακρύνει και να αποκτόςει ελπύδα και δυναμικό για πρϐοδο και εξϋλιξη. Ο ρϐλοσ του ηγϋτη 
αρκεύ για να την ανατρϋψει; Προφανώσ αυτϐ δεν φτϊνει καθώσ χρειϊζεται την ενεργό και 
ςυλλογικό ςυμμετοχό ϐλων των μετϐχων του ςχολεύου για αυτϐ ϊλλωςτε ο ρϐλοσ του ηγϋτη 
εύναι ϊκρωσ ςημαντικϐσ ςτην ενεργοπούηςη και εθελοντικό δϋςμευςη των εμπλεκομϋνων 
για την επύτευξη του κοινοϑ ορϊματοσ. Θα βοηθοϑςε τον ηγϋτη η χϊραξη μιασ  γενικϐτερησ 
ςτρατηγικόσ πολιτικόσ για το ςχολικϐ κλύμα   αν μποροϑςε  να ανατεθεύ ςε κϊποιον ειδικϐ 
απϐ το κρϊτοσ; 

ϑμφωνα με τουσ  McCabe & Cohen, 2006, κϊποια κρϊτη εύτε ϋχουν αναπτϑξει πολιτικϋσ 
εύτε ϋχουν ϋναν ειδικϐ για το ςχολικϐ κλύμα. Αυτό η ϋλλειψη κρατικόσ ςτόριξησ για την 
ενύςχυςη του ςχολικοϑ κλύματοσ περιορύζει ςημαντικϊ την ικανϐτητα των διευθυντών 
ςχολεύων να παρϋχει θετικϋσ αλλαγϋσ. Σο Northwest Regional Educational Laboratory 
(2003), προςφϋρει προτϊςεισ για την προώθηςη ενϐσ θετικοϑ ςχολικοϑ κλύματοσ μϋςα ςτα 
ςχολεύα με τουσ διευθυντϋσ. Αυτϊ περιλαμβϊνουν: τη διευκϐλυνςη και τη μοντελοπούηςη 
τησ αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ, την υποςτόριξη του δικαιώματοσ και τησ ςημαςύασ τησ 
αποκλύνουςασ ϊποψησ, τη μεύωςη τησ ευπϊθειασ και την αϑξηςη  τησ αυτοπεπούθηςησ των 
εκπαιδευτικών.  

Οι διευθυντϋσ ωσ εκπαιδευτικού ηγϋτεσ, μποροϑν να ενιςχϑςουν την κατανϐηςη του 
ορϊματοσ του ςχολεύου, να διευκολϑνουν την εφαρμογό τησ αποςτολόσ τουσ και να 
δημιουργόςουν θετικϐ κλύμα ςτο ςχολεύου. Για να βοηθόςουν ςτη διαμϐρφωςη του 
κλύματοσ θα πρϋπει να υπϊρξει μια αποτελεςματικό οριζϐντια και κϊθετη επικοινωνύα μϋςα 
και ϋξω απϐ τον οργανιςμϐ. Θα πρϋπει να φροντύζουν ώςτε τα κανϊλια επικοινωνύασ να 
εύναι ανοιχτϊ και αμφύδρομα για να μοιρϊζεται η πληροφορύα ιςϐποςα παντοϑ χωρύσ 
«παρεμβολϋσ» που δημιουργοϑν κλύμα επιφυλακτικϐτητασ, φϐβου ό ϋλλειψησ 
εμπιςτοςϑνησ. Οι βαςικϋσ δεξιϐτητεσ, που ςυμβϊλλουν ςτην αποτελεςματικό επικοινωνύα 
και  χαρακτηρύζουν τον ςχολικϐ ηγϋτη, μεταξϑ ϊλλων εύναι η καλλιϋργεια θετικών ςχϋςεων, 
η τακτικό επικοινωνύα και οι ςυζητόςεισ  με τουσ μαθητϋσ, τουσ γονεύσ και τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ, η δημιουργύα αιςιοδοξύασ και ενθουςιαςμοϑ, η καλό οργϊνωςη και διούκηςη 
μϋςω τησ ςυμμετοχόσ ϐλων των μετϐχων του οργανιςμοϑ ςε διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων 
αλλϊ και καθοριςμοϑ των προτϑπων απϐδοςησ, η ενθϊρρυνςη, η ανταμοιβό και η ενεργϐσ 
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εμπλοκό ϐλων μελών του οργανιςμοϑ μϋςα απϐ διαδικαςύεσ που προϊγουν το κλύμα 
ςυνεργαςύασ, ευθϑνησ και αλληλοςεβαςμοϑ. Κατϊ  τον αϏτη, (2002) οι δεξιϐτητεσ που 
πρϋπει να χαρακτηρύζουν  τα διοικητικϊ ςτελϋχη διακρύνονται ςε τρεισ βαςικϋσ ομϊδεσ: 
επαγγελματικό ικανϐτητα, ικανϐτητα του ςυνεργϊζεςθαι και αντιληπτικό ικανϐτητα. Σα 
χαρακτηριςτικϊ του αποτελεςματικοϑ επικοινωνιακοϑ ςχολικοϑ ηγϋτη : ςυςτηματικϐσ και 
αποτελεςματικϐσ , φιλικϐσ και ανοικτϐσ ςε νϋεσ ιδϋεσ, ικανϐσ ςτην προφορικό και γραπτό 
επικοινωνύα, ενθουςιώδησ και ανοικτϐσ ςτη ςυνεργαςύα, να εξατομικεϑει το ενδιαφϋρον για 
κϊθε μϋλοσ του οργανιςμοϑ ώςτε να δρα βελτιωτικϊ αςκώντασ εποικοδομητικό κριτικό 
ϐταν χρειϊζεται, ο τρϐποσ ςκϋψησ του να διϋπεται απϐ ευαιςθηςύα, δικαιοςϑνη, ςεβαςμϐ 
καθώσ και απϐ διϊθεςη για ςυνεργαςύα και να εύναι ςε θϋςη να διαςφαλύςει και να κϊνει 
χρόςη και αξιοπούηςη ςϑγχρονων τεχνολογικών μϋςων και πϐρων τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

 Η παρώθηςη, η υπερϊςπιςη του επαγγελματιςμοϑ και η ενύςχυςη των εκπαιδευτικών 
απϐ μϋρουσ του ηγϋτη, δημιουργεύ κλύμα αμοιβαύου ςεβαςμοϑ και εμπιςτοςϑνησ και μαζύ με 
τη ςυμμετοχικό διαδικαςύα ςτη λόψη τησ απϐφαςησ αποτελοϑν τα θεμϋλια του 
αποτελεςματικοϑ ςχολεύου. Με το να γύνουν πρϐτυπο και να προϊγουν ϋνα θετικϐ 
εκπαιδευτικϐ μαθηςιακϐ περιβϊλλον οι διευθυντϋσ μποροϑν να επηρεϊςουν θετικϊ το 
ςχολικϐ κλύμα και τη μαθητικό απϐδοςη. 

Ο διευθυντόσ ςε ϋνα υγιϋσ ςχολικϐ περιβϊλλον εύναι θετικϐσ, υποςτηρικτικϐσ, φιλικϐσ με 
το προςωπικϐ και ϋχει υψηλϋσ προςδοκύεσ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, ενώ παρϊλληλα, τουσ 
βοηθϊει ςε ϐτι μπορεύ. Οι εκπαιδευτικού δουλεϑουν και ςυνεργϊζονται καλϊ μεταξϑ τουσ, 
απολαμβϊνουν τη δουλειϊ τουσ και αγαποϑν τουσ μαθητϋσ τουσ για αυτϐ τουσ ωθοϑν ςε 
ακαδημαώκϋσ επιτυχύεσ πιςτεϑοντασ ϐτι μποροϑν να τα καταφϋρουν. ήταν ςε μια ςχολικό 
μονϊδα ο διευθυντόσ – ηγϋτησ εύναι ανοιχτϐσ και ςυμμετοχικϐσ, ϐταν ςϋβεται τουσ 
εμπλεκϐμενουσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και υποςτηρύζει πρωτοβουλύεσ, τϐτε το 
ςχολικϐ κλύμα εύναι ανοιχτϐ και δημιουργικϐ και τα εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα εύναι 
υψηλϊ (McBeath, 2005).  

Οι διευθυντϋσ ϋχουν τη δϑναμη, την εξουςύα και τη θϋςη να επηρεϊςουν το κλύμα του 
ςχολεύου αλλϊ πολλού δεν ϋχουν την ανατροφοδϐτηςη για να το βελτιώςουν. Αν, ϐμωσ, εύναι 
πολϑ καλϊ καταρτιςμϋνοι, μποροϑν να αναπτϑξουν αιςθόματα εμπιςτοςϑνησ, ανοιχτόσ 
επικοινωνύασ, ςυλλογικϐτητα και να προωθόςουν την αποτελεςματικό ανατροφοδϐτηςη. Οι 
αποτελεςματικού ηγϋτεσ δεν πρϋπει να εύναι τυφλού ςε κρύςιμεσ πληροφορύεσ για τα ςχολεύα 
τουσ για να μην πϊρουν λανθαςμϋνεσ αποφϊςεισ. Θα πρϋπει να γνωρύζουν και να κατανοοϑν 
πώσ να παρϋχουν τα θεμϋλια για τη δημιουργύα ενϐσ πρϐςφορου κλύματοσ για αλλαγό.  

Οι ηγϋτεσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να οραματύζονται ςωςτϊ τισ ανϊγκεσ των 
εκπαιδευτικών τουσ, να τουσ δώςουν τα εφϐδια για να μοιραςτοϑν το ϐραμα, που θα τουσ 
επιτρϋψει να δημιουργόςουν ϋνα αποτελεςματικϐ ςχολικϐ κλύμα. Οι διευθυντϋσ με ϋνα 
επαγγελματικϐ ςτυλ ηγεςύασ που ενθαρρϑνει ϋντονα και ιςχυρϊ πρϐτυπα εμπιςτοςϑνησ ςε 
ολϐκληρη την ςχολικό κοινϐτητα θα βοηθόςουν ςτην ενςτϊλαξη μιασ πιο επαγγελματικόσ 
ςυμπεριφορϊσ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ τουσ και ςτη διαμϐρφωςη θετικοϑ κλύματοσ ςτο 
ςχολεύο. 

Ϊνασ ηγϋτησ, διερευνϊει το τι γύνεται ςτο εργαςιακϐ περιβϊλλον για να νιώθει πωσ φϋρει 
προςωπικό ευθϑνη για τα αποτελϋςματα του ςχολεύου και ενδιαφϋρεται για το πώσ 
ςκϋφτονται τα μϋλη τησ εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ. Μϋςα απϐ τη ςυνεργαςύα και την 
επικοινωνύα  με τα υπϐλοιπα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ  εύναι υπεϑθυνοσ για την 
καθιϋρωςη τησ ατμϐςφαιρασ του ςχολεύου που διοικεύ. Εύναι εκεύνοσ που πρϋπει να 
ενθαρρϑνει εκπαιδευτικοϑσ και μαθητϋσ ςτην δημιουργύα ενϐσ ορϊματοσ. Υροντύζει, ϋτςι, 
ώςτε να κυριαρχεύ το πνεϑμα ςυναδελφικϐτητασ και ςυνεργαςύασ ςτο χώρο του ςχολεύου. 
Πρϋπει να ςυντονύζει τα μϋλη και να τα κατευθϑνει ςτην επιτυχύα των κοινών ςτϐχων. 
Οφεύλει να  εξηγεύ και να καθοδηγεύ  ςυμβϊλλοντασ με αυτϐ τον τρϐπο ςτην  
αποτελεςματικϐτητα του ϋργου ϐλησ τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ.  

Ϊνασ διευθυντόσ- ηγϋτησ εντοπύζει και ενδυναμώνει τα θετικϊ ςτοιχεύα, γνωρύζει τισ 
ιδιαύτερεσ γνώςεισ, τα προςϐντα και τα ενδιαφϋροντα των εκπαιδευτικών, για να μπορεύ να 
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τουσ αξιοποιόςει με τον καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο. Δϋχεται τα θετικϊ και τα αρνητικϊ του 
καθενϐσ, τουσ εμψυχώνει και εμπιςτεϑεται τουσ εκπαιδευτικοϑσ παρϋχοντασ τουσ ευκαιρύεσ 
ανϊπτυξησ και πρωτοβουλύασ.  
Με ουςιαςτικϊ εφϐδια τισ ικανϐτητεσ του, την πρϐβλεψη, τη ςωςτό οργϊνωςη και τη 
γνώςη, πρϋπει να δημιουργεύ εκεύνα τα «αϐρατα» χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ την ιδεολογύα, τισ 
αξύεσ, τισ φιλοςοφικϋσ αρχϋσ,  που ςε ςυνδυαςμϐ με τα «ορατϊ» χαρακτηριςτικϊ, τη 
ςυμπεριφορϊ του, τη δομό, τα προγρϊμματα, τισ πολιτικϋσ και τισ δρϊςεισ του ςχολεύου θα 
ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα ενϐσ τϋτοιου θετικοϑ κλύματοσ ςτο ςχολεύο που θα του 
προςδώςει την ποιϐτητα εκεύνη η οπούα θα το κϊνει να ξεχωρύζει απϐ τισ υπϐλοιπεσ 
ςχολικϋσ μονϊδεσ αποκτώντασ με αυτϐν τον τρϐπο τη δικό του μοναδικό προςωπικϐτητα.  
 

υμπερϊςματα 

Ϊχοντασ ωσ ςτϐχο με την εργαςύα μασ να παρουςιϊςουμε την εννοιολογικό ςημαςύα του 
ϐρου «ςχολικϐ κλύμα», τισ διαςτϊςεισ και τουσ τϑπουσ του, τη ςπουδαιϐτητα του ςτη ζωό 
του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ καταλόξαμε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο ρϐλοσ του διευθυντό –ηγϋτη 
αποτελεύ καθοριςτικϐ παρϊγοντα δημιουργύασ και βελτύωςησ του ςχολικοϑ κλύματοσ. Η 
βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη των παραγϐντων διαμϐρφωςησ του ςχολικοϑ κλύματοσ 
ανϋδειξε τη ςυςχϋτιςη του με τη διούκηςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ.  

Μϋςα απϐ την παροϑςα εργαςύα αναδεύχτηκε ϐτι ο διευθυντόσ- ηγϋτησ θεωρεύται ϊμεςα 
υπεϑθυνοσ για τη διαμϐρφωςη του κλύματοσ. Ευθϑνεται ςτο να δημιουργόςει ϋνα 
περιβϊλλον εργαςύασ που προωθεύ και ενιςχϑει τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ ςυμβϊλλοντασ ςτη 
βελτύωςη τησ μϊθηςησ και ςτην επιτυχύα των μαθητών του ςχολεύου, γεγονϐσ που αποτελεύ 
τη θεμϋλιο λύθο για τη βελτύωςη και ανϊπτυξη ϐλου του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ. Εύναι η ηθικό 
πυξύδα του ςχολεύου καθώσ με τη ςυμπεριφορϊ του, τισ ενϋργειεσ που κϊνει και την 
ενορχηςτρωτικό του ικανϐτητα, κατευθϑνει τον οργανιςμϐ ςε ϋνα αειφϐρο ςχολικϐ κλύμα 
υποςτόριξησ, αποδοχόσ και ςυναιςθηματικόσ, κοινωνικόσ, πνευματικόσ και φυςικόσ 
αςφϊλειασ. Αποτελεύ το βαςικϐ πυλώνα τησ ςχολικόσ μονϊδασ διϐτι οι δεξιϐτητεσ, οι 
ικανϐτητεσ και οι ςτϐχοι που θϋτει μποροϑν να διαμορφώςουν ϋνα θετικϐ ςχολικϐ κλύμα 
ϐπου ϐλα τα μϋλη του οργανιςμοϑ θα νιώθουν αςφϊλεια και παρϊλληλα θα αιςθϊνονται 
αποδεκτού και χρόςιμοι απϐ το ςϑνολο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

Καταλόγουμε λοιπϐν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ευθϑνη του διευθυντό εύναι να ςυμβϊλλει ςτην 
επύτευξη του ςτϐχου τησ ςχολικόσ μονϊδασ, να μεταλαμπαδεϑςει τισ αξύεσ αυτοϑ του ςτϐχου  
τϐςο ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐςο και ςτουσ μαθητϋσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ, ενώ παρϊλληλα 
θα πρϋπει να τουσ ενθαρρϑνει ςτο ϋργο τουσ ώςτε να αυξόςει τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα 
και να προϊγει την αποτελεςματικϐτητα του ςχολεύου. Επιπρϐςθετα, οφεύλει να 
διαμορφώςει ϋνα ϊνετο περιβϊλλον ςτο οπούο θα επικρατεύ κλύμα αιςιοδοξύασ που θα 
καλϑπτει  τισ ανϊγκεσ των μελών του οργανιςμοϑ ϋτςι ώςτε να νιώθουν αςφϊλεια, 
ευχαρύςτηςη και ικανοπούηςη μϋςα ςε αυτϐ. Ουςιαςτικό επιδύωξη του ςχολικοϑ ηγϋτη εύναι 
η προώθηςη τησ καινοτομύασ, τησ δημιουργικϐτητασ, τησ παρακύνηςησ και ενθϊρρυνςησ για 
την ανϊληψη πρωτοβουλιών απϐ ϐλουσ ώςτε να νιώθουν υπεϑθυνοι για τη δραςτηριϐτητα 
τουσ. Ακϐμη ο ςχολικϐσ ηγϋτησ εύναι υπεϑθυνοσ για την προςωπικό ανϊπτυξη και την 
επιτυχύα μϋςω τησ δημιουργύασ υψηλών προςδοκιών που θα εμπνϋει τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
και μαθητϋσ, καθώσ και την επαγγελματικό ανϊπτυξη του προςωπικοϑ τησ ςχολικόσ του 
μονϊδασ.  

Μϋςα απϐ τη βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη κατανοοϑμε την ϋλλειψη ερευνών ςχετικϊ με 
το ρϐλο του ςχολικοϑ ηγϋτη ςτην διαμϐρφωςη του ςχολικοϑ κλύματοσ ιδιαύτερα ςτον 
ελληνικϐ χώρο. Επομϋνωσ θα πρϋπει να διεξαχθοϑν ϋρευνεσ που θα ςτοχεϑουν προσ την 
κατεϑθυνςη αυτό τϐςο ςε τοπικϐ ϐςο και ςε εθνικϐ επύπεδο για την καταγραφό και 
μϋτρηςη του ςχολικοϑ κλύματοσ ςτα ςχολεύα τησ χώρασ. Αποτελεύ επιτακτικό ανϊγκη η εκ 
νϋου διαμϐρφωςη τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ που θα παρϋχει περιςςϐτερη αυτονομύα ςτη 
ςχολικό μονϊδα και ςτο ςχολικϐ ηγϋτη δύνοντασ δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ θετικοϑ και 
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δημιουργικοϑ ςχολικοϑ κλύματοσ. Παρϊλληλα αναγκαύα καθύςταται και η επιμϐρφωςη των 
διευθυντών προκειμϋνου να ενδυναμωθοϑν με επικοινωνιακϋσ δεξιϐτητεσ και να 
επιτελϋςουν επιτυχϋςτερα το ρϐλο τουσ. Σϋλοσ, θα μποροϑςαν να δημιουργηθοϑν κεντρικϊ, 
δομϋσ μϋτρηςησ και υποςτόριξησ διαμϐρφωςησ θετικοϑ ςχολικοϑ κλύματοσ που θα 
παρϋχουν καλϋσ πρακτικϋσ ςτουσ διευθυντϋσ και ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ. 
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Πεξίιεςε 

Σο ςχολεύο αποτελεύ ϋνα οργανωμϋνο ςϑςτημα, το οπούο ϋχει απώτερο ςκοπϐ την 
διαμϐρφωςη ολοκληρωμϋνων διανοητικϊ και ψυχοςωματικϊ προςωπικοτότων. 
Καθώσ, ϐμωσ ϋρχεται ςε ϊμεςη επαφό με το εξωτερικϐ περιβϊλλον, καλεύται να 
θωρακιςτεύ απϋναντι ςε κϊθε εύδουσ κοινωνικό αλλαγό, που μπορεύ να το απειλόςει. 
Ο 21οσ αιώνασ όρθε δριμϑτατοσ, φϋρνοντασ ϋντονεσ κοινωνικοπολιτικϋσ αλλαγϋσ, με 
κυριϐτερεσ για την Ελλϊδα αυτϋσ τησ ραγδαύασ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ, τησ 
μετανϊςτευςησ και τησ οικονομικόσ κρύςησ. Εν μϋςω αυτών των αλλαγών το 
ςχολικϐ ςϑςτημα οφεύλει, ϐχι μϐνο να ανταπεξϋλθει ςτισ νϋεσ αυτϋσ προκλόςεισ, 
αλλϊ και να ςυνεχύςει το δϑςκολο κοινωνικϐ του ϋργο: να διαμορφώςει δηλαδό 
ϊξιουσ ςυνεχιςτϋσ του πολιτιςμοϑ ςτον οπούο ενυπϊρχει. ήλα τα μϋλη του ςχολικοϑ 
ςυςτόματοσ πρϋπει να ςυνυπϊρξουν αρμονικϊ, προκειμϋνου να υπϊρχει ιςορροπύα, 
η οπούα θα ςυντελϋςει ςτην ανϊπτυξη μηχανιςμών αυτοπροςταςύασ του ςχολεύου 
απϋναντι ςτισ κοινωνικϋσ αλλαγϋσ, που επϋρχονται με ταχϑτατουσ ρυθμοϑσ, 
διαπρϊττοντασ ςυνεργαςύεσ με φορεύσ (την τοπικό αυτοδιούκηςη, την εκκληςύα, 
κ.ϊ.), προκειμϋνου να μπορϋςει να αντιμετωπύςει καλϑτερα τισ επερχϐμενεσ 
κοινωνικϋσ αλλαγϋσ.   

Λϋξεισ κλειδιϊ: ανοικτϐ ςϑςτημα, ςυμπεριφορϊ προςωπικοϑ, μηχανιςμού 
αυτοπροςταςύασ 

Δηζαγσγή 

    Κατϊ τον Παςιαρδό (2004), «ϐλα τα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα εύναι ταυτϐχρονα και 
κοινωνικϊ ςυςτόματα ςε μικρογραφύα» (ς. 37).  

    Σο ςχολεύο εύναι ϋνα ανοικτϐ ςϑςτημα, που αλληλεπιδρϊ με το εξωτερικϐ περιβϊλλον 
επιδιώκοντασ να επιτευχθεύ ο απώτεροσ ςκοπϐσ του: η ολοκληρωμϋνη ψυχοςωματικό και 
διανοητικό ανϊπτυξη των μαθητών του, ώςτε να εξελιχθοϑν ςε δημιουργικϋσ 
προςωπικϐτητεσ ςτην ευρϑτερη κοινωνύα (Ν. 1566/1985). Ο ςκοπϐσ τησ παροϑςασ μελϋτησ 
καθορύζει και τη ςημαςύα τησ, καθώσ πρϐκειται να αποδεύξει μϋςω θεωρητικών και 
πρακτικών προςεγγύςεων ϐτι: 

 Σο εξωτερικϐ περιβϊλλον αλληλεπιδρϊ και επηρεϊζει την ικανοπούηςη  αυτοϑ του 
απώτερου ςκοποϑ του. 

 Η ςυμπεριφορϊ των εκπαιδευτικών του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ καθορύζεται απϐ τουσ 
ρϐλουσ  μϋςα ςε αυτϐν, αλλϊ και την προςωπικϐτητϊ τουσ. 

 Σο ςχολεύο αναπτϑςςει μηχανιςμοϑσ αυτοπροςταςύασ, προκειμϋνου να  επιβιώςει 
απϐ τισ εξωτερικϋσ αλλαγϋσ, ικανοποιώντασ τον τελικϐ του ςκοπϐ. 

     Ο ρϐλοσ του ςχολεύου ςτη ςημερινό κοινωνύα τησ τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ και τησ 
παγκοςμιοπούηςησ εύναι καταλυτικϐσ. Ψσ ανοικτϐ ςϑςτημα πρϋπει να αντϋξει ϐλουσ αυτοϑσ 
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τουσ κλυδωνιςμοϑσ, που επιφϋρουν οι κοινωνικϋσ αυτϋσ αλλαγϋσ και να προετοιμϊςει 
ταυτϐχρονα τουσ μαθητϋσ  ώςτε να ενταχθοϑν ςε αυτϋσ ομαλϊ και δημιουργικϊ, 
εξοπλύζοντϊσ τουσ με τισ ανϊλογεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ (Υλουρόσ, 1983). Η Κακανϊ 
(1994) εύχε αναφϋρει εϑςτοχα ϐτι το ςχολεύο αποτελεύ ϋνα διαχρονικϐ θεςμϐ, που ςκοπϐ ϋχει 
να μεταφϋρει τησ αξύεσ κϊθε κοινωνύασ, ώςτε να μπορϋςει αυτό να διατηρηθεύ. Ο αϏτησ 
(2005), βαςιςμϋνοσ ςε προγενϋςτερη διαπύςτωςη του Κωνςταντύνου (1994) ςυμφώνηςε ϐτι 
το ςχολεύο εύναι ϋνα δημιοϑργημα κοινωνικϐ,  για να ικανοποιεύ τισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ. 

      Βαςιςμϋνη ςτο Μοντϋλο των Κοινωνικών υςτημϊτων των Getzels και Guba (1957) η 
μελϋτη θα περιγρϊψει το ςχολεύο ωσ ανοικτϐ ςϑςτημα θεωρητικϊ, μϋςα απϐ βιβλιογραφικό 
επιςκϐπηςη, αλλϊ και πρακτικϊ μϋςα απϐ περιγραφό καταςτϊςεων ενϐσ εκπαιδευτικοϑ 
οργανιςμοϑ. τη ςυνϋχεια θα αναλυθεύ η εξύςωςη: ςυμπεριφορϊ = ρϐλοσ  Φ προςωπικϐτητα, 
ενώ τϋλοσ θα διευκρινιςτοϑν οι μηχανιςμού αυτοπροςταςύασ, που αναπτϑςςει κϊθε ςχολικϐσ 
οργανιςμϐσ, προκειμϋνου να επιτελϋςει τον ςκοπϐ του, ακολουθώντασ πϊντα το ύδιο μοτύβο 
τησ θεωρητικόσ και πρακτικόσ περιγραφόσ 

Σν ζρνιείν σο «αλνηθηφ ζχζηεκα», μεθηλψληαο απφ ηνπο Gedgels θαη Guba (1957) 

     ϑμφωνα με την Κακανϊ (1994) η αγωγό δεν περιορύζεται μϐνο ςτο εςωτερικϐ 
περιβϊλλον του ςχολεύου αλλϊ υπϊρχουν και εξωτερικού παρϊλληλοι θεςμού που τη 
διαμορφώνουν: ( οικογϋνεια, τοπικό αυτοδιούκηςη, εκκληςύα, κ.ϊ.), χρηςιμοποιώντασ την 
αγωγό ωσ μϋςο και μην ϋχοντασ παιδαγωγικϐ, καθαρϊ, χαρακτόρα. 

     Πολλϊ χρϐνια πριν οι Getzels και Guba (1957),  ορύςτηκαν ωσ οι ςημαντικϐτεροι 
εκφραςτϋσ του Μοντϋλου των Κοινωνικών υςτημϊτων (Αθαναςοϑλα Ρϋππα, 2008), καθώσ 
όταν οι πρώτοι που «ϊνοιξαν» το ςχολικϐ ςϑςτημα ςτο εξωτερικϐ περιβϊλλον.. 
υγκεκριμϋνα, αναφϋρουν ϐτι: 1) τα κοινωνικϊ ςυςτόματα αποτελοϑνται απϐ 
αλληλοεξαρτώμενα υποςυςτόματα, 2) λειτουργοϑν βϊςει των ανθρώπινων αξιών, που τα 
διϋπουν και ϐχι μηχανιςτικϊ, 3) λειτουργοϑν βϊςει κανονιςμών, ϋχοντασ ιεραρχικό δομό, 4) 
επηρεϊζονται απϐ το εξωτερικϐ περιβϊλλον, 5) μποροϑν να ςταθοϑν μϐνα τουσ ωσ 
ανεξϊρτητεσ μονϊδεσ. Διαχρονικϊ μϋςα απϐ μελϋτεσ παρατηρεύ κανεύσ ϐτι το ςχολεύο 
προςδιορύζεται ωσ κοινωνικϐ ςϑςτημα, που παύρνει απϐ το εξωτερικϐ περιβϊλλον πϐρουσ, 
εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, υλικοτεχνικό υποδομό κ.ϊ (ειςροϋσ), τα οπούα μϋςω τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ οφεύλει να αξιοποιόςει ώςτε να παρϊγει μαθητϋσ με γνώςεισ και 
δεξιϐτητεσ (εκροϋσ) (Ηoy & Clover, 1987). Ωλλεσ μελϋτεσ δύνουν ϋναν πιο αυςτηρϐ οριςμϐ ςε 
αυτό την ςυςτημικό προςϋγγιςη του ςχολεύου ορύζοντϊσ το ωσ μονϊδα του εκπαιδευτικοϑ 
ςυςτόματοσ με ςυγκεκριμϋνη δομό και κανονιςμοϑσ, που παρϋχει αναγνωριςμϋνο απϐ την 
κοινωνύα και την πολιτεύα τύτλο ςπουδών (Σςακαριςιϊνοσ, 2004). ήλεσ ϐμωσ ςυγκλύνουν 
ςτο εξόσ βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ του ςχολικοϑ ςυςτόματοσ  ϐτι: 1) το εςωτερικϐ του 
περιβϊλλον ςυνθϋτουν: το εκπαιδευτικϐ του προςωπικϐ, τα κτύρια, η διούκηςη το θεςμικϐ 
πλαύςιο, οι γονεύσ, η εκπαιδευτικό διαδικαςύα και τα μϋςα που διατύθενται για αυτό, 2) το 
εξωτερικϐ του περιβϊλλον ςυνθϋτουν φορεύσ ϐπωσ: η τοπικό αυτοδιούκηςη, τα ΜΜΕ, 
επιςτημονικού και πολιτιςτικού ςϑλλογοι, η εκκληςύα, ςυνδικαλιςτικού φορεύσ, κ.ϊ.. 
Προκειμϋνου το ςχολεύο να εκπληρώςει τον ςκοπϐ του ωσ «ανοικτϐ ςϑςτημα» αλληλεπιδρϊ 
και με ϊλλα ςυςτόματα ϐπωσ το κοινωνικοπολιτικϐ, το οικονομικϐ κ.ϊ. (Ηοy & Miskel, 2013 ∙ 
Κατςαρϐσ, 2008). Αυτό την ομαλό ςυνεργαςύα των δομών του, ανϋφεραν οι Getzels και Guba 
(1957), ενώ πολλού μεταγενϋςτεροι μελετητϋσ την προςδιϐριςαν κατηγοριοποιώντασ τουσ 
ςτϐχουσ του ςχολεύου ωσ: 1) προςωπικοϑσ: αφοροϑν το προςωπικϐ και τουσ μαθητϋσ και 
επιφϋρουν αλλαγϋσ ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ και ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 2) 
εκπαιδευτικοϑσ: αφοροϑν την αλλαγό ςε δομϋσ, ςυμπεριφορϊ, γνώςη των μαθητών και 3) 
μϋςων, πϐρων: αφοροϑν την υλικοτεχνικό υποδομό μϋςω τησ οπούασ διευκολϑνεται η 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα (Παςιαρδόσ, 2004 ∙ αϏτησ, 2005 ∙ 2008). Σο ςχολεύο, λοιπϐν, 
διαχρονικϊ, μϋςα απϐ μελϋτεσ, αποδεικνϑεται ϐτι εύναι ϋνα «ανοικτϐ ςϑςτημα», για το οπούο 
ο αϏτησ (2005) ανϋφερε χαρακτηριςτικϊ ϐτι αποτελεύ ϋνα πολϑπλοκο, δυναμικϐ 
οικοδϐμημα, που δεν μπορεύ να περιγραφεύ και να οριςτεύ ςε ϐλη του την ϋκταςη.  
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    Δικαύωσ η Θεωρύα των Κοινωνικών υςτημϊτων επηρϋαςε ϋντονα τη Διούκηςη 
Εκπαύδευςησ, αναφερϐμενη απϐ τον Παςιαρδό (2004), ωσ η πιο ςημαντικό καθώσ: «εύναι η 
πρώτη, που ςυνϋδεςε την οργανικό θϋςη ενϐσ ιδρϑματοσ, με την προςωπικϐτητα του 
ατϐμου, που την κατϋχει» (ς. 27). 

 

H αλληλεπύδραςη του ειδικού νηπιαγωγεύου με το εξωτερικό του περιβϊλλον 

Βαςιςμϋνη ςτην παραπϊνω προςϋγγιςη η ςυγγραφϋασ θα παρουςιϊςει το παρϊδειγμα τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ, ϐπου υπηρετεύ: ϋνα ειδικϐ νηπιαγωγεύο ςε μια περιοχό τησ Αττικόσ. Η 
ςυγκεκριμϋνη μονϊδα, ωσ κοινωνικϐ ςϑςτημα, ϋχει ωσ κϑρια ειςροό το εκπαιδευτικϐ του 
προςωπικϐ, το οπούο αποτελεύται απϐ: μύα νηπιαγωγϐ, η οπούα αςκεύ και διοικητικϊ 
καθόκοντα, καθώσ η μονϊδα εύναι μονοθϋςια και ϋνα ϊτομο ωσ Ειδικϐ Βοηθητικϐ 
Προςωπικϐ. Μια ϊλλη ειςροό, το μαθητικϐ δυναμικϐ του, αποτελεύται απϐ πϋντε μαθητϋσ. 
Αυτϐ που επηρεϊζει ϋντονα τη ςχολικό ζωό εύναι: 1) ϐτι η μονϊδα ςυςτεγϊζεται με το ειδικϐ 
δημοτικϐ, το οπούο φιλοξενεύ εβδομόντα μαθητϋσ, 2) το χαμηλϐ κοινωνικο-οικονομικϐ 
υπϐβαθρο των οικογενειών των μαθητών, ςτοιχεύα του εςωτερικοϑ ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ 
(Εverard & Morris, 1999 ∙ Kατςαρϐσ, 2008), 3) το γεγονϐσ ϐτι το ςχολεύο φιλοξενεύ μαθητϋσ 
απϐ ϐλον ςχεδϐν τον νϐτιο τομϋα τησ Αττικόσ, καθώσ δεν υπϊρχει ϊλλο ειδικϐ νηπιαγωγεύο 
ςτην ευρϑτερη περιοχό. Ϊχοντασ ϋτςι διευρυμϋνα γεωγραφικϊ ϐρια, παρατηρεύται μια 
ποικιλομορφύα τησ κουλτοϑρασ και των τοπικών δόμων και κοινωνιών απϐ ϐπου 
προϋρχονται οι οικογϋνειεσ των μαθητών. Διαχρονικϊ παρατηρεύ κανεύσ την αγωνύα των 
μελετητών ωσ προσ το γεγονϐσ ϐτι η ευρϑτερη οικονομικό κρύςη και οι αλλεπϊλληλεσ 
κοινωνικοοικονομικϋσ αλλαγϋσ δημιουργοϑν εμπϐδια ςτην εφαρμογό αποτελεςματικών 
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων και ςτην εκροό υψηλόσ μαθηςιακόσ γνώςησ  (Pashiardis, 
1996). Οι δυςκολύεσ αυτϋσ φαύνονται ςτο νηπιαγωγεύο, καθώσ, λϐγω των ϋντονων 
οικονομικών προβλημϊτων των οικογενειών, η ανϊγκη ςυνεργαςύασ με τουσ τοπικοϑσ και 
αυτϐ-διοικητικοϑσ φορεύσ ςε επύπεδο πρϐνοιασ εύναι επιτακτικό. Επιπροςθϋτωσ, οι 
δυςκολύεσ ωσ προσ τη ςωςτό λειτουργύα τησ μονϊδασ αυξϊνονται εξαιτύασ τησ ανεπαρκοϑσ 
και καθυςτερημϋνησ ςτελϋχωςησ ςε ειδικϐ βοηθητικϐ προςωπικϐ (Ε.Β.Π.) και ςε ειδικϐ 
επιςτημονικϐ προςωπικϐ (Ε.Ε.Π: λογοθεραπευτϋσ, εργοθεραπευτϋσ, κτλ).  

   Σο νηπιαγωγεύο επύςησ ωσ ςϑςτημα αποτελεύται απϐ ςυγκεκριμϋνεσ ιεραρχικϋσ δομϋσ: την 
προώςταμϋνη νηπιαγωγϐ, που αςκεύ και διοικητικϊ καθόκοντα, το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ 
και τουσ μαθητϋσ του. Σαυτϐχρονα ϐμωσ η δομό αυτό ενυπϊρχει και υπακοϑει ςε μια 
ευρϑτερη του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ που εύναι ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ ειδικόσ αγωγόσ με 
ςυμβουλευτικϐ ρϐλο ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και ο διευθυντόσ εκπαύδευςησ Π.Ε. με 
διοικητικϐ και πειθαρχικϐ ρϐλο.. Η μονϊδα εύναι ανοικτό ςε κοινωνικοϑσ, πολιτικοϑσ και 
επιςτημονικοϑσ οργανιςμοϑσ, ϐπωσ πρϐςφατα, που υλοπούηςε ϋνα εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα 
ςε ςυνεργαςύα με τον Ερυθρϐ ταυρϐ.  Λϐγω του υποβαθμιςμϋνου κοινωνικοοικονομικοϑ 
περιβϊλλοντοσ των μαθητών, με υψηλϊ ποςοςτϊ ανεργύασ ςτισ οικογϋνειϋσ τουσ, το 
προςωπικϐ  οργανώνει υποςτηρικτικϊ προγρϊμματα ςε ςυνεργαςύα με κοινωνικοϑσ , 
τοπικοϑσ φορεύσ αλλϊ και την εκκληςύα (π.χ. Ϊνωςη Χυχολογικόσ Τποςτόριξησ Παιδιοϑ κι 
Εφόβου, Κϋντρα Εκπαύδευςησ, Διϊγνωςησ, Διαφοροδιϊγνωςησ και Τποςτόριξησ, πρϐγραμμα 
«Αποςτολό» τησ Ιερϊσ Μητροπϐλεωσ, κτλ) Αξύζει επύςησ να επιςημανθεύ ϐτι ςτο νηπιαγωγεύο 
φοιτοϑν μαθητϋσ, οι οπούοι φιλοξενοϑνται ςε ιδρϑματα και ορφανοτροφεύα τησ ευρϑτερησ 
περιοχόσ, οπϐτε η ανϊγκη για ςυνεργαςύα με τουσ φορεύσ αυτοϑσ, αλλϊ και τισ κοινωνικϋσ 
υπηρεςύεσ πρϐνοιασ, οι οπούεσ εμπλϋκονται, εύναι επιτακτικό. Σϋλοσ, θεςμοθετημϋνα το 
Τπουργεύο Παιδεύασ «ανούγει» το νηπιαγωγεύο ςε εξωτερικοϑσ φορεύσ εκπονώντασ 
καινοτϐμα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα (Τ.Α. Γ2/4867/1992). Ϊτςι,  ςτα πλαύςια  
πολιτιςτικών προγραμμϊτων και προγραμμϊτων αγωγόσ υγεύασ το νηπιαγωγεύο αξιοποιεύ 
ςυνεργαςύεσ με τοπικοϑσ και ϊλλουσ φορεύσ, ϐπωσ παιδικοϑσ θεατρικοϑσ θιϊςουσ, ιατρικοϑσ 
ςυλλϐγουσ, κτλ. 
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Η Εξύςωςη: υμπεριφορϊ = (Ρϐλοσ)  Φ  (Προςωπικϐτητα) 

    Σο ςχολεύο αποτελεύ ϋναν εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ, ο οπούοσ διαχρονικϊ ορύζεται ωσ ϋνα 
ςϑςτημα ςυντονιςμϋνων δραςτηριοτότων απϐ δϑο ό περιςςϐτερα ϊτομα,  που επικοινωνοϑν 
μεταξϑ τουσ ώςτε να υλοποιόςουν τουσ κοινοϑσ τουσ ςτϐχουσ (Ζωγϐπουλοσ, 2012). Απϐ τον 
οριςμϐ προκϑπτει η ςημαςύα που ϋχει ο ανθρώπινοσ παρϊγοντασ για τη λειτουργύα του 
εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ. ϑμφωνα με τουσ Miskel και Hoy (2013) «τα ϊτομα εύναι 
πολϑτιμοσ ανθρώπινοσ πϐροσ για την οργϊνωςη» (ς. 17).  Πολϑ νωρύτερα ο Davies, (1981) 
εύχε προςδιορύςει ϐτι οι ςχολικϋσ μονϊδεσ ϋχουν ωσ κϑριο χαρακτηριςτικϐ τουσ την επιβολό 
δομών ςυντονιςμοϑ, οι οπούεσ ςτηρύζονται ςτην αλληλεπύδραςη των ατϐμων που τισ 
αποτελοϑν. Βαςιςμϋνοι ςτην αναφορϊ του Davies (1981)  ο Κατςαρϐσ, (2008) και η 
Αθαναςοϑλα Ρϋππα (2008) τϐνιςαν τα γραφειοκρατικϊ χαρακτηριςτικϊ του ςχολικοϑ 
οργανιςμοϑ λϋγοντασ ϐτι ωσ δημϐςια υπηρεςύα διϋπεται απϐ τη νομοθεςύα και η οργϊνωςό 
του εύναι ιεραρχικό, ακολουθώντασ κανϐνεσ και διαμορφώνοντασ ρϐλουσ ςε θϋςεισ με 
ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα. Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα πϋντε χαρακτηριςτικϊ ενϐσ ιδρϑματοσ 
του Mitzberg (1983) παρατηρεύται ςτο ςχεδιϊγραμμα 1 η οργανωτικό δομό ενϐσ ςχολικοϑ 
οργανιςμοϑ ϐπωσ την παρουςύαςε μεταγενϋςτερα και ο Παςιαρδόσ (2004): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 χεδιϊγραμμα 1. Σα πϋντε δομικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςχολικών οργανιςμών 

     Οι Μπουραντϊσ (2005) και Παςιαρδόσ (2004)  καθορύζουν τουσ ρϐλουσ αυτοϑσ ωσ τισ 
προςδοκύεσ που ϋχουν οι θϋςεισ, οι οπούεσ εύναι ιεραρχημϋνεσ (πχ μαθητόσ, γονιϐσ, 
εκπαιδευτικϐσ υποδιευθυντόσ, διευθυντόσ, κτλ). Πολϑ εϑςτοχα επιςημαύνουν ϐτι οι 
ϊνθρωποι δεν εκτελοϑν τουσ ρϐλουσ τουσ, απλϊ ωσ ηθοποιού, μϋςα ςτο ςϑςτημα, αλλϊ 
επηρεϊζονται και απϐ τισ ανϊγκεσ τουσ. Ϊτςι, λϐγου χϊρη ςε μια ςχολικό μονϊδα, οι 
διευθυντϋσ, οι εκπαιδευτικού, οι γονεύσ, οι μαθητϋσ, η κϊθε μια απϐ αυτϋσ τισ ειςροϋσ 
ςυμπεριφϋρεται ανϊλογα με τισ προςδοκύεσ που ϋχει και τουσ προςωπικοϑσ τουσ ςτϐχουσ.  

    ημαντικό όταν η παρατόρηςη των Weare και Gay, (1995) ϐτι η ψυχικό και 
ςυναιςθηματικό υγεύα των μελών ενϐσ ςχολικοϑ οργανιςμοϑ εξαρτϊται απϐ την ποιϐτητα 
των ςχϋςεων των μελών του. Αυτϐ επιβεβαιώθηκε αργϐτερα και απϐ τουσ Everard και 
Morris, (1999), που ανϋφεραν ϐτι οι ατομικϋσ ανϊγκεσ των μελών (εκπαιδευτικών, μαθητών, 
διοικητικοϑ προςωπικοϑ, κτλ) θα πρϋπει να παραμερύζονται μπροςτϊ ςτισ μεγαλϑτερεσ 
ανϊγκεσ του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ, καθώσ ϋτςι εξαςφαλύζεται η ενεργητικό ςυμμετοχό ϐλων 
ϐςων ςυνδϋονται με την ευημερύα του.  
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Σο προςωπικό ςυνθϋτει με τη ςυμπεριφορϊ του ϋναν ςχολικό οργανιςμό 

    ήπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ το εν λϐγω ειδικϐ νηπιαγωγεύο αποτελεύται απϐ δϑο ϊτομα 
προςωπικϐ: τη νηπιαγωγϐ, η οπούα εκτελεύ εκπαιδευτικϊ και διοικητικϊ καθόκοντα και ϋνα 
ϊτομο ειδικϐ βοηθητικϐ προςωπικϐ. Η ςυμπεριφορϊ του κϊθε μϋλουσ του προςωπικοϑ 
επηρεϊζεται απϐ τον ρϐλο που καλεύται να εκτελϋςει ςε ςυνϊρτηςη με την προςωπικϐτητϊ 
του. Ϊτςι, η προώςταμϋνη νηπιαγωγϐσ καλεύται να τελϋςει και διοικητικϊ καθόκοντα, ενώ 
οφεύλει να φροντύζει την τόρηςη τησ νομοθεςύασ και των κανονιςμών απϐ το υπϐλοιπο 
προςωπικϐ.  

    το εν λϐγω νηπιαγωγεύο υπϊρχει, ωςτϐςο, μύα εςωτερικό ιδιομορφύα, που καθορύζει τον 
τρϐπο λειτουργύασ του. Λϐγω του ϐτι ςυςτεγϊζεται με το ειδικϐ δημοτικϐ ςχολεύο, καλεύται 
να ςυνεργαςτεύ με το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ του, προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η 
αρμονικό λειτουργύα και των δϑο δομών. Ϊτςι, το προςωπικϐ του νηπιαγωγεύου εύναι μϋλοσ 
του τριανταπενταμελοϑσ ςυλλϐγου διδαςκϐντων του ειδικοϑ δημοτικοϑ, λαμβϊνοντασ μϋροσ 
ςτισ ςυνεδριϊςεισ του και αποτελώντασ αναπϐςπαςτο κομμϊτι τησ ςχολικόσ του ζωόσ. Οι 
Everard και Morris (1999) επιςημαύνουν την αποδοχό τησ προςωπικϐτητασ και των 
αναγκών του κϊθε ατϐμου, απϐ το ςϑνολο του προςωπικοϑ του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ και το 
πϐςο ςημαντικϐ εύναι να «αντιμετωπύζουμε τον καθϋνα με την εκτύμηςη που δικαιοϑται» 
(ς.173). Αυτϐ αποτελεύ πϊγια τακτικό των δϑο ςχολεύων, προκειμϋνου να επιτευχθεύ 
αρμονικό ςυνεργαςύα προσ ϐφελοσ του μαθητικοϑ δυναμικοϑ τουσ.  

Μηχανιςμού αυτοπροςταςύασ του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ απϐ το εξωτερικϐ 
περιβϊλλον 

    Η Crawford (2012) ανϋφερε μια χαρακτηριςτικό διαπύςτωςη του Greenfield (1991) η 
οπούα αντικατοπτρύζει την αμφύδρομη ςχϋςη του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ με το εξωτερικϐ 
περιβϊλλον: «τα ςχολεύα εύναι η αντανϊκλαςη των πολιτιςμών, ςτουσ οπούουσ ενυπϊρχουν 
και το βαςικϐ μϋςο για τη διαμϐρφωςη και την ανϊπτυξη αυτοϑ του πολιτιςμοϑ» (ς. 612). 

    Ο απώτεροσ ςτϐχοσ, λοιπϐν, του ςχολεύου εύναι να ενιςχϑςει και να αναπτϑξει την όδη 
υπϊρχουςα κουλτοϑρα τησ τοπικόσ και ευρϑτερησ κοινωνύασ μϋςω των μαθητών του. Αυτό, 
ϐμωσ τη διεργαςύα τη διαπρϊττει εν μϋςω δυςμενών ςυνθηκών (τεχνολογικό ανϊπτυξη, 
οικονομικό κρύςη, κ.α, τισ οπούεσ καλεύται να αντιμετωπύςει η ςϑγχρονη κοινωνύα, επομϋνωσ 
και το ςχολεύο. Αναπτϑςςοντασ μηχανιςμοϑσ αυτοπροςταςύασ,  ανταπεξϋρχεται ςτην 
αβεβαιϐτητα, που προκαλοϑν οι αλλαγϋσ αυτϋσ ςτο εξωτερικϐ περιβϊλλον. Επιπροςθϋτωσ, οι 

Hoffman, Hoffman και Guldemond, (2002) αναφϋρουν ϐτι τα κοινωνικϊ ςυςτόματα 
αναπτϑςςουν εςωτερικοϑσ και εξωτερικοϑσ μηχανιςμοϑσ αυτοπροςταςύασ για να 
επιβιώςουν και να ικανοποιόςουν τουσ ςτϐχουσ τουσ.  

     Προγενϋςτερα ο Fullan (1985) τονύζει ϐτι ϐλοι αυτού οι μηχανιςμού ανϊδραςησ  βοηθϊνε 
ϋναν οργανιςμϐ να γνωρύζει πϐςο κοντϊ εύναι ςτην επύτευξη των ςτϐχων του και να 
διορθώνει την πορεύα του, ϐποτε αυτϐ κρύνεται απαραύτητο. Οι ύδιοι, αλλϊ, μεταγενϋςτερα, 
και ϊλλοι  (Ηoffman et. al., 2002 ∙ ιακοβϋλλη, 2011), επιςημαύνουν ϐτι το ςχολεύο δεν μπορεύ 
να διαχωριςτεύ απϐ το εξωτερικϐ περιβϊλλον, καθώσ υπϊρχει ϊμεςη ςυνεργαςύα με 
διϊφορεσ ςυνιςτώςεσ, πχ οι γονεύσ, τουσ οπούουσ τοποθετοϑν ςτο εςωτερικϐ, ςχολικϐ 
περιβϊλλον, αλλϊ και με φορεύσ του εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ, ϐπωσ πχ η τοπικό 
αυτοδιούκηςη, κοινωνικού ςυνδικαλιςτικού φορεύσ, κ.ϊ.   

    Ψσ προσ τουσ εςωτερικοϑσ μηχανιςμοϑσ αυτοπροςταςύασ, που αναπτϑςςει ϋνασ ςχολικϐσ 
οργανιςμϐσ,, ςϑμφωνα με τουσ Kast και Rosenzweig (1985) και τουσ Hoy και Miskel (2013), 
αυτού εύναι: 1) ο προςτατευτιςμϐσ του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ απϐ δυςμενεύσ εξωτερικϋσ 
επιρροϋσ, τον οπούο αναπτϑςςουν τα ςτελϋχη εκπαύδευςησ και το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, 
2) η ικανϐτητα προβλϋψεων μελλοντικών εξελύξεων, ώςτε να προςδιοριςτοϑν οι αλλαγϋσ και 
να περιοριςτεύ η αβεβαιϐτητα, που μπορεύ να πλόξει ευαύςθητα ςτοιχεύα ϐπωσ αυτϊ τησ 
μϊθηςησ και τησ εκπαύδευςησ, 3) η ρϑθμιςη τησ εςωτερικόσ λειτουργύασ και οργϊνωςησ του 
ςχολικοϑ οργανιςμοϑ, οχυρώνοντϊσ τον απϐ πϊςησ μορφόσ εξωτερικϋσ απειλϋσ. Αναφορικϊ 
με τουσ εξωτερικοϑσ μηχανιςμοϑσ αυτοπροςταςύασ , πϊλι, αναφϋρουν τουσ εξόσ: 1) την 
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ανϊπτυξη δεςμών ςυνεργαςύασ με ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ οργανιςμοϑσ, τοπικοϑσ φορεύσ, 
δεςμών ςυνεργαςύασ με ϊλλουσ εκπαιδευτικοϑσ οργανιςμοϑσ, τοπικοϑσ φορεύσ, 
ςυνδικαλιςτικοϑσ, κ.ϊ., οϑτωσ ώςτε να μπορϋςει να αντιμετωπύςει αποτελεςματικϐτερα τισ 
κοινωνικϋσ αλλαγϋσ, 2) τη δημιουργύα δρϊςεων και πρακτικών εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ 
μϋςα ςτο ςχολικϐ οργανιςμϐ ςε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ φορεύσ π.χ. ςϑλλογοι γονϋων, 
ςυνδικαλιςτικϊ ϐργανα, κ.τ.λ.), προκειμϋνου να ενεργοποιοϑν μηχανιςμοϑσ προςταςύασ 
απϋναντι ςε δυςμενεύσ, γι’ αυτοϑσ εξελύξεισ.   

    Σϋλοσ, για να μπορϋςει ϋνασ εκπαιδευτικϐσ οργανιςμϐσ να αναπτϑξει τουσ πιο πϊνω 
μηχανιςμοϑσ ώςτε να διαχειριςτεύ μια κρύςιμη κατϊςταςη, υπϊρχουν κϊποιεσ ςημαντικϋσ 
προϒποθϋςεισ (αϏτησ, 2008). 

1) Να υπϊρχει καλϐσ ςυντονιςμϐσ μεταξϑ των μελών, ο οπούοσ επιτυγχϊνεται μϋςω των 
ξεκϊθαρων ρϐλων, που ϋχει ο καθϋνασ ςτη ςχολικό μονϊδα, τησ κοινόσ πολιτικόσ για τη 
διαχεύριςη κρύςεων και τησ αποςαφηνιςμϋνησ γνώςησ τησ διαδικαςύασ, που απαιτεύται. για 
την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ. 

2) Η ικανό ηγεςύα του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ, η οπούα θα διαδραματύςει καθοδηγητικϐ και 
παρακινητικϐ ρϐλο για το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, ώςτε να υπϊρχει ομαλό λειτουργύα και 
επομϋνωσ επύτευξη των ςτϐχων του. 

3) Η διϊθεςη πϐρων για την εξαςφϊλιςη ςωςτόσ υποδομόσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

4) Σο θετικϐ κλύμα μεταξϑ των μελών του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ, ώςτε να αποφεϑγονται οι 
ςυγκροϑςεισ. 

5) Η επιμϐρφωςη του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ, ώςτε αποκτώντασ περαιτϋρω γνώςεισ να 
μπορεύ να διαχειριςτεύ μια επικεύμενη κρύςη. 

Σο ειδικό νηπιαγωγεύο φροντύζει για την αυτοπροςταςύα του  

    Πώσ ϐμωσ χρηςιμοποιοϑνται οι παραπϊνω μηχανιςμού αυτοπροςταςύασ μιασ ςχολικόσ 
μονϊδασ απϐ τουσ «μετϐχουσ» τησ, ϐπωσ πολϑ επιτυχημϋνα αποκαλοϑν οι Everard και Morris 
(1999:171) τα μϋλη του εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ περιβϊλλοντϐσ τησ; 

    Παύρνοντασ ωσ παρϊδειγμα η ςυγγραφϋασ τη δικό τησ ςχολικό μονϊδα μπορεύ να 
παρατηρόςει ϐτι αναπτϑςςονται καθημερινϊ μηχανιςμού αυτοπροςταςύασ τησ μϋςα απϐ 
διεργαςύεσ τησ ςχολικόσ ζωόσ. Σο προςωπικϐ του νηπιαγωγεύου ϋχει δημιουργόςει ϋνα κλύμα 
θετικϐ μεταξϑ του αλλϊ και με το προςωπικϐ του δημοτικοϑ ςχολεύου, ςεβϐμενο την 
προςωπικϐτητα και τισ ανϊγκεσ ϐλων των ατϐμων, αποφεϑγοντασ ςυγκροϑςεισ και 
ακολουθώντασ μια κοινό ςτϊςη ωσ προσ την εκπαιδευτικό πολιτικό του ςχολεύου. Αυτϐ το 
επιτυγχϊνουν μϋςα απϐ εβδομαδιαύεσ παιδαγωγικϋσ ςυναντόςεισ ςτισ οπούεσ ςυζητοϑν τα 
προβλόματα τησ ημϋρασ και προςπαθοϑν να βρουν τρϐπουσ κοινόσ αντιμετώπιςόσ τουσ. 
Επιπροςθϋτωσ, οι δομικού ρϐλοι εύναι ξεκϊθαροι μϋςα ςτο ςχολεύο, αναγνωρύζοντασ ϐλεσ 
ποιού αςκοϑν διοικητικϊ καθόκοντα. Ο διευθυντόσ του δημοτικοϑ ςχολεύου ςε ςυνεργαςύα με 
την προώςταμϋνη του νηπιαγωγεύου αςκοϑν ςυμμετοχικϐ ςτυλ ηγεςύασ (Παςιαρδόσ, 2012), 
μϋςω τησ οπούασ γύνεται καταμεριςμϐσ διοικητικοϑ ϋργου ςτο προςωπικϐ (ϊλλοσ 
διαχειρύζεται την αλληλογραφύα και το πρωτϐκολλο, ϊλλη γρϊφει τα πρακτικϊ, ϊλλοσ εύναι 
υπεϑθυνοσ για τισ εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ, κ.ϊ,). Με αυτϐν τον τρϐπο αποφορτύζεται η 
ςχολικό ηγεςύα απϐ τη γραφειοκρατεύα ,η οπούα, δυςτυχώσ, επιβαρϑνει ϋντονα την ελληνικό 
εκπαιδευτικό διούκηςη (Μπελαδϊκησ, 2007), ενώ ταυτϐχρονα υπϊρχει ενεργϐσ ςυμμετοχό 
και των υπολούπων ςτο διοικητικϐ κομμϊτι τησ μονϊδασ. Επιπρϐςθετα, πραγματοποιοϑνται 
ςυςτηματικϊ ενδοςχολικϋσ και εξωςχολικϋσ επιμορφώςεισ του προςωπικοϑ πϊνω ςε 
ςϑγχρονα θϋματα ειδικόσ εκπαύδευςησ με την προτροπό και τη ςτόριξη τησ ηγεςύασ του 
ςχολικοϑ οργανιςμοϑ. 

    ημαντικό εύναι και η εμπλοκό των γονϋων ςτη ςχολικό ζωό του οργανιςμοϑ. H ςυμμετοχό 
των γονϋων ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα , εύτε μϋςω του ςυλλϐγου γονϋων, εύτε 
μεμονωμϋνα, καθώσ και η προςφορϊ εθελοντικόσ εργαςύασ τουσ ςε εκδηλώςεισ του ςχολεύου 
ωφελοϑν ςημαντικϊ την αποδοτικϐτητα του νηπιαγωγεύου. Η ςυγκεκριμϋνη ςχολικό μονϊδα 
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μοιρϊζεται τον εςωτερικϐ και προαϑλιο χώρο με το δημοτικϐ, με το οπούο υπϊρχει ϊριςτη 
ςυνεργαςύα και γύνονται κοινϋσ εκδηλώςεισ και δραςτηριϐτητεσ. Τπϊρχει, τϋλοσ, πολϑ καλό 
ςυνεργαςύα με την τοπικό αυτοδιούκηςη, η οπούα εύναι και αρμϐδια για τη ςυντόρηςη των 
ςχολικών κτιρύων. Πρϐςφατο παρϊδειγμα αποτελεύ η ανακαύνιςη του προαϑλιου χώρου και 
η τοποθϋτηςη ςτεγϊςτρου ςτην εύςοδο του ςχολικοϑ κτιρύου.  

πκπεξάζκαηα 

             Η ςημαςύα τησ μελϋτησ αυτόσ διαφαύνεται μϋςα απϐ τη θεωρητικό και πρακτικό 
προςϋγγιςη ϐτι το ςχολεύο εύναι ϋνασ ζωντανϐσ οργανιςμϐσ, που επηρεϊζεται απϐ τισ 
αλλαγϋσ του ευρϑτερου περιβϊλλοντοσ, κοινωνικοοικονομικοϑ, πολιτιςτικοϑ, ςτο οπούο 
ανόκει. Θα μποροϑςε, ϊλλωςτε, να αποτελϋςει το εφαλτόριο για περαιτϋρω διερεϑνηςη 
αναφορικϊ με τουσ ςϑγχρονουσ εξωτερικοϑσ και εςωτερικοϑσ παρϊγοντεσ επιρροόσ του 
ςχολικοϑ οργανιςμοϑ και τουσ μηχανιςμοϑσ αυτοπροςταςύασ, που αναπτϑςςει το ςχολεύο, 
προκειμϋνου να τουσ αντιμετωπύςει.  

            ήπωσ κϊθε ζωντανϐσ οργανιςμϐσ δημιουργεύ μηχανιςμοϑσ προςταςύασ απϐ εξωτερικϋσ 
απειλϋσ, ϋτςι και η ςχολικό μονϊδα ϋχει τουσ δικοϑσ τησ εςωτερικοϑσ και εξωτερικοϑσ 
μηχανιςμοϑσ, προκειμϋνου να αντιμετωπύςει τισ κοινωνικϋσ αλλαγϋσ, που θα επιφϋρει ο 21οσ 
αιώνασ ϐπωσ: η οικονομικό κρύςη, η εςωτερικό και εξωτερικό μετανϊςτευςη, η ϋλευςη των 
Νϋων Σεχνολογιών ςτην Εκπαύδευςη, κ.ϊ. ημαντικϐ ρϐλο, ωσ προσ την αυτοπροςταςύα του 
ςχολικοϑ οργανιςμοϑ παύζουν τα μϋλη του, τα οπούα, ωσ ξεχωριςτϋσ προςωπικϐτητεσ και 
μϋςα απϐ τουσ ρϐλουσ, που τουσ ϋχουν ανατεθεύ  θα περιφρουρόςουν τη μονϊδα, ώςτε να 
επιτϑχει τουσ ςτϐχουσ τησ (Gold, 2003). Για να επιβιώςει η μονϊδα ςτισ νϋεσ κοινωνικϋσ 
προκλόςεισ, θα πρϋπει τα ςτελϋχη και το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ ςτο χώρο τησ 
εκπαύδευςησ να εργαςτοϑν για το κοινϐ καλϐ και ϐχι για την επύτευξη προςωπικών 
φιλοδοξιών.  

    ημαντικϐ ρϐλο ςτισ δϑςκολεσ αυτϋσ ςυνθόκεσ θα παύξουν και ϊλλοι παρϊγοντεσ απϐ το 
εξωςχολικϐ περιβϊλλον, ϐπωσ εύναι η τοπικό αυτοδιούκηςη, κοινωνικού φορεύσ, 
ςυνδικαλιςτικϊ ϐργανα, το Τ.ΠO.ΠΑΙ.Θ., με τουσ οπούουσ οι ςχολικού οργανιςμού οφεύλουν να 
ςυνεργαςτοϑν γϐνιμα, προκειμϋνου να ϋχουν υψηλό αποδοτικϐτητα και να επιβιώςουν. Η 
πρϐκληςη για το ςχολεύο του 21ου αιώνα εύναι να μπορεύ να θωρακιςτεύ καλϊ, γιατύ το 
περιμϋνουν πολλϊ και δϑςκολα κοινωνικϊ προβλόματα προσ αντιμετώπιςη. Γιατύ, τα 
ςχολεύα αντανακλοϑν την κουλτοϑρα των κοινωνιών τουσ (Greenfield, 1991 ϐπ. αναφ. ςτο 
Crawford, 2012), επομϋνωσ αν δεν προςτατευθοϑν απϐ τισ δυςμενεύσ κοινωνικϋσ αλλαγϋσ, 
αναπτϑςςοντασ υψηλό αποδοτικϐτητα, τϐτε κινδυνεϑει προσ αφανιςμϐ και απαξύωςη ο 
πολιτιςμϐσ τησ κοινωνύασ που τα περιβϊλλει.  
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ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΠΔΣΡΟ 

Διευθυντόσ 3ου Εςπερινοϑ ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδροϑπολησ,  
petroskonss@yahoo.gr 

  
Περύληψη 

 την κοινωνύα τησ πληροφορύασ και τησ ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ, η ψηφιακό 
οργϊνωςη των διοικητικών εργαςιών αποτελεύ πλϋον αναγκαιϐτητα ςτην εϑρυθμη 
λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων. Με ςτϐχο την οργϊνωςη και την 
αποτελεςματικό διεκπεραύωςη των διοικητικών εργαςιών δημιουργόθηκαν δυο 
δύκτυα ενημϋρωςησ και επικοινωνύασ. Σο εςωδύκτυο που αφορϊ την πρωτοκϐλληςη 
και αρχειοθϋτηςη των εγγρϊφων, την ενημϋρωςη των εκπαιδευτικών και την 
ηλεκτρονικό υποβολό των ςχολικών εργαςιών απϐ ϋναρξησ του διδακτικοϑ ϋτουσ 
μϋχρι τη λόξη του. Σο εξωδύκτυο που προβϊλει τισ δραςτηριϐτητεσ του ςχολεύου, 
ενημερώνει ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ του ςχολεύου καθώσ και κϊθε 
ενδιαφερϐμενο. Η λειτουργύα του προγρϊμματοσ ξεκύνηςε το 2012 με την 
παρουςύαςη και την εκμϊθηςη τησ εφαρμογόσ ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ του ςχολεύου. 
το τϋλοσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ διανϋμεται ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ ερωτηματολϐγιο 
αξιολϐγηςησ του προγρϊμματοσ, ςυνεδριϊζει ο ςϑλλογοσ διδαςκϐντων  και τα 
ςυμπερϊςματα που εξϊγονται ςυντελοϑν ςτην περεταύρω βελτύωςη των λογιςμικών 
εφαρμογών. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: ψηφιοπούηςη, διοικητικό οργϊνωςη ςχολεύου, ηλεκτρονικό 
επικοινωνύα. 

Δηζαγσγή 

ε μια κοινωνύα που διαρκώσ εξελύςςεται και εναλλϊςςεται το ςχολεύο ακολουθεύ 
προςπαθώντασ να γύνει πιο αποτελεςματικϐ. Αυτϐ ςημαύνει να δημιουργεύ ςτρατηγικϋσ και 
μεθοδολογύεσ ανϊπτυξησ εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων με ςκοπϐ την ποιϐτητα και 
αποδοτικϐτητα τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ, να προωθεύ καινοτϐμεσ πρακτικϋσ 
διδαςκαλύασ και διούκηςησ αξιοποιώντασ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, να αξιοποιεύ τα παρεχϐμενα 
μϋςα εξοπλιςμοϑ των ςχολεύων και να ςυνεργϊζεται με ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ.  
Οι λϐγοι που οδόγηςαν ςτην ιδϋα τησ ψηφιοπούηςησ των διοικητικών εργαςιών εύναι: 

 Οη λέεο ηερλνινγίεο. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα καο δηεπθνιχλνπλ  ζηηο δηδαθηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. Ζ αμηνπνίεζή ηνπο ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.   

 Ζ επηκφξθσζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ.  ινη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο πνπ δηνξγάλσζε ην 

ππνπξγείν παηδείαο θαη έπεηηα απφ εμεηάζεηο έιαβαλ πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Α γεγνλφο πνπ 

ηνπο θαηέζηεζε ηθαλνχο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απιέο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ. 

 Ζ ζπκκεηνρή  ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ζ ζπιινγηθή πξνζθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ. Ζ ελαιιαγή ησλ εξγαζηψλ ηνπο αλά έηνο ή αλά δπν έηε 

αλαπηχζζεη ηηο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ, ζπκβάιεη ζηηο 

νκαδηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ζηελ ππεπζπλφηεηα γηα ηελ αλάιεςε  λέσλ θαζεθφλησλ. 

 Ζ δηαξθήο ελεκέξσζε. Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθφηεηέο 

ηνπο, κε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

επηκφξθσζε. 

mailto:petroskonss@yahoo.gr
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 Ζ άκεζε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο δηνηθεηηθέο 

εξγαζίεο ζπληεινχλ ζηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζή ηνπο. 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ θεδεκφλσλ. Οη θεδεκφλεο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ε 

δηαξθήο, αμηφπηζηε θαη πιήξεο ελεκέξσζή ηνπο απνηειεί θαζήθνλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ επηθνηλσλία  Ζ επηθνηλσλία κε θνξείο, νξγαληζκνχο, ζρνιεία θαη θάζε ελδηαθεξφκελν 

απαηηεί έλαλ ελεκεξσκέλν ηζηφηνπν πνπ ζα πξνβάιεη, ελεκεξψλεη, επηθνηλσλεί, πξνσζεί 

θαη ζα ζπκβάιεη επνηθνδνκεηηθά ηηο ζπλεξγαζίεο. 

Λαμβϊνοντασ υπ’  ϐψη τουσ παραπϊνω λϐγουσ δημιουργόςαμε ϋνα ςχϋδιο απλοϑςτευςησ 
των διοικητικών εργαςιών.    

Γενικού και ειδικού ςτόχοι 

Η εφαρμογό του νϋου ςχεδύου ςτηρύζεται ςτουσ γενικοϑσ ςτϐχουσ ϐπωσ: η εϑρυθμη 
λειτουργύα τησ διεϑθυνςησ  και η αποτελεςματικϐτητα του ςχολεύου. ϑμφωνα με τουσ 
παραπϊνω γενικοϑσ ςτϐχουσ ςχεδιϊςτηκε το  ϋργο, που αποβλϋπει ειδικϊ: 

 ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  Πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηνχλ λένη ξφινη 

θαη εξγαζίεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε πξνζθέξνληαο ν θαζέλαο ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο. 

 ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Ζ ελαιιαγή ησλ εξγαζηψλ ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα (αλά έηνο ή αλά δπν έηε) νδεγεί ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ππεπζπλφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο επζπλείδεηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο παξαπέκπεη ζηε γλψζε ησλ λέσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή  ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

 ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα. ην πιαίζην ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ζηάδην ηεο εθκάζεζεο /ρεηξηζκνχ Ζ/Τ έσο ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ.  

 ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε. Ζ ςεθηαθή δηαθίλεζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ 

θαζηζηά εχθνιε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πνξείαο ηνπ έξγνπ (κέηξεζε πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ κεγεζψλ εθαξκνγήο) θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. 

 ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν είλαη 

πνιχηηκνο γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηβεβιεκέλε ηελ αλάγθε ζπληφκεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

εξγαζηψλ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 

δηνηθεηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζε δηδαθηηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 ζηελ νηθνλνκία ραξηηνχ. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε νηθνινγηθή επαηζζεζία 

απνηεινχλ ζηνηρεία εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Ζ νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε ραξηηνχ θαη ε 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ απνηεινχλ ηα κεηξήζηκα πνζνηηθά κεγέζε. 

Εκτϋλεςη – εφαρμογό  (δομό – διεργαςύα – διαχεύριςη – επικοινωνύα) 

Σο πρϐγραμμα αφορϊ την ψηφιοπούηςη των διοικητικών εργαςιών και η περύοδοσ 
εφαρμογόσ του εύναι το ςχολικϐ ϋτοσ δηλαδό απϐ 1η  επτεμβρύου ϋωσ την 30η  Ιουνύου του 
επϐμενου ϋτουσ.  
Φωρύζεται ςτισ περιϐδουσ ενημϋρωςησ, εκμϊθηςησ, προςαρμογόσ, εφαρμογόσ, ελϋγχου, 
ολοκλόρωςησ  και αξιολϐγηςησ. 
Η περύοδοσ ενημϋρωςησ,  εκμϊθηςησ και προςαρμογόσ διαρκεύ 10 ημϋρεσ (1 – 10 
επτεμβρύου) και ξεκινϊ με: 

 ηε δηαλνκή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζπληάζζεηαη απφ ην δηεπζπληή  θαη αθνξά 

o απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν 

o ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία 

o γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 
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o θαηαγξαθή πξνηάζεσλ ζε λέεο κνξθέο νξγάλσζεο δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ 

 ηελ θαηαγξαθή/εθηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο  ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ 

 ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ – αλαθνίλσζε 

o  ηνπ ζθνπνχ γεληθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

o ελεκέξσζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο (ζρέδην δξάζεο) 

o ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

o ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ησλ νθειψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην λέν ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ 

o ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο  πνπ δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα θαη αλ απηή δελ 

θαιχπηεη εμ νινθιήξνπ ην έξγν ζα εθαξκνζηεί θαηά ην κέξνο πνπ κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπίζεο ζα πξνγξακκαηηζηεί ε πξνκήζεηα ηνπ 

απαξαίηεηνπ αξηζκνχ Ζ/Τ κε ζθνπφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζην 

επφκελν ηξίκελν ή ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. 

 ηε δεχηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί απφ ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ: 

o ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Σν έξγν βαζίδεηαη ζε 

απιέο εθαξκνγέο ηνπ office γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά άκεζα πινπνηήζηκν  

o ε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θαη ε θαηαρψξεζε απηψλ ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ 

ζπιιφγνπ 

o ε δηαλνκή έληππνπ θπιιαδίνπ, ην νπνίν ζα ζπληαρζεί απφ ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη έλαλ εθπαηδεπηηθφ κε εηδηθφηεηα ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ζα αθνξά 

ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. Δπίζεο ζα θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά πξνο 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (κέζσ δηαδηθηχνπ) φιν ην αξρείν κε ηηο δηαδηθαζίεο 

εθαξκνγήο 

o ν πξνγξακκαηηζκφο πξαθηηθήο εθκάζεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ έξγνπ απφ ην 

δηεπζπληή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο πιεξνθνξηθήο 

Η διϊρκεια των παραπϊνω εργαςιών εύναι 05 ημϋρεσ (1 – 5 επτεμβρύου) και οι υπϐλοιπεσ 
πϋντε ημϋρεσ αφιερώνονται ςτην προςαρμογό των εκπαιδευτικών ςτο νϋο τρϐπο 
λειτουργύασ των διοικητικών εργαςιών με τη ςυνεχό παρακολοϑθηςη, βοόθεια, ϋλεγχο και 
ςυμβουλευτικό παρϋμβαςη του διευθυντό και του εκπαιδευτικοϑ τησ πληροφορικόσ. 
Σϋλοσ κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου ενημϋρωςησ πραγματοποιεύται ςυνϊντηςη τησ 
διούκηςησ του ςχολεύου με τουσ κηδεμϐνεσ των μαθητών, ανακοινώνεται ο νϋοσ τρϐποσ 
επικοινωνύασ του ςχολεύου μαζύ τουσ (διαδικτυακό ενημϋρωςη). τη ςυνϊντηςη οι  
κηδεμϐνεσ παραλαμβϊνουν τουσ ατομικοϑσ κωδικοϑσ πρϐςβαςησ απϐ τη διούκηςη του 
ςχολεύου για την παρακολοϑθηςη των επιδϐςεων των παιδιών τουσ.    
 Περύοδοσ εφαρμογόσ και ελϋγχου Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου αυτόσ η διούκηςη 
λειτουργεύ υποςτηρικτικϊ, ϐποτε τησ ζητηθεύ. Επύςησ ελϋγχει τισ καταχωρόςεισ ςτο 
ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα των υποχρεωτικών εργαςιών των εκπαιδευτικών ανϊ εβδομϊδα και 
ανϊ μόνα καταγρϊφοντασ τα ποςοτικϊ αποτελϋςματα επιδϐςεων και διατηρώντασ τα 
ςτατιςτικϊ δεδομϋνα απϐδοςησ του ϋργου.  
Η προςπϊθεια του ςχεδύου υλοπούηςησ, κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ περιϐδου, εύναι ο 
εκπαιδευτικϐσ να περϊςει απϐ τα ςτϊδια τησ ενημϋρωςησ – τησ υποςτόριξησ – τησ 
προπϐνηςησ, ςτην πλόρη εκχώρηςη των αρμοδιοτότων. 
Αναλυτικϊ το ϋργο απαρτύζεται απϐ δυο κεντρικϊ δύκτυα: 

Σο εςωδύκτυο : 

Περιλαμβϊνει  
 ΔΝΖΜΔΡΧΖ  Με ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, email. Καζεκεξηλά ηα κελχκαηα 

θηιηξάξνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζην ζρνιείν ή απνζηέιινληαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ αθνξά φιν 

ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ή θαηαηίζεληαη πξνο αξρεηνζέηεζε. 
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 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Γεκηνπξγία εζσηεξηθνχ θνηλφρξεζηνπ δηθηχνπ (common) πνπ 

πεξηιακβάλεη  έλαλ θεληξηθφ Ζ/Τ θαη άιινπο ηέζζεξεηο Ζ/Τ ζην γξαθείν ησλ 

δηδαζθφλησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί εηζέξρνληαη κε θσδηθφ αζθαιείαο ζηνλ αξρηθφ 

θνηλφρξεζην θάθειν κε ηελ νλνκαζία common, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:   

 Σν Φάθειν ΔΡΓΑΗΔ ρνιηθνχ έηνπο:  

Τπνθάθεινη 

 Δγγξαθέο – κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ  

 Δξγαζίεο έλαξμεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

 Δξγαζίεο ιήμεο Α΄ ηεηξακήλνπ 

 Δξγαζίεο ιήμεο Β΄ ηεηξακήλνπ 

 Δξγαζίεο εμεηάζεσλ 

 Δξγαζίεο ιήμεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

 

 Φάθεινο ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΓΓΡΑΦΑ (θαηαρσξνχληαη φια ηα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε πξφηππε κνξθή): 

Τπνθάθεινη 

 Δγγξαθέο – κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ (αηηήζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο θ.ά) 

 Αηηήζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, δηαβηβαζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θ.ά. 

 Πξνγξακκαηηζκφο χιεο 

 Καηαζηάζεηο καζεηψλ θ.ά. 

Κϊθε υποφϊκελοσ ςτο χώρο των προτϑπων εγγρϊφων περιϋχει ϋνα αρχεύο με οδηγύεσ που 
κατευθϑνει τον εκπαιδευτικϐ ςτην καταχώρηςη των ςτοιχεύων και ςτην αποθόκευςη του 
εγγρϊφου ςτον ανϊλογο φϊκελο. 
  

 Φάθεινο ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ:  ην ρψξν απηφ θάζε εηδηθφηεηα έρεη ην δηθφ ηεο ππνθάθειν 

ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη νη εγθχθιηνη θαη φιεο νη εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

εηδηθφηεηαο. 

 

 Φάθεινο ΜΑΘΖΣΔ:  Υσξίδεηαη ζε ππνθαθέινπο πνπ αθνξνχλ ηηο βαζκνινγίεο, ηηο 

εθινγέο ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ην κεηξψν εγγξαθψλ θ.ά. 

 

 Φάθεινο ΔΚΓΖΛΧΔΗ – ΓΡΑΔΗ: Καηαρσξνχληαη φια ηα πξνγξάκκαηα θαη νη 

δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 Φάθεινο ΠΡΟ ΗΣΟΣΟΠΟ: Καηαρσξνχληαη φια ηα αξρεία, ηα νπνία ιακβάλεη ν 

ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο θαη ηα αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 Φάθεινο ΠΡΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ: Καηαρσξνχληαη φια ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα 

πξσηνθνιιεζνχλ. 

 

 ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ   Δίλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν  αλήθνπλ ε πξσηνθφιιεζε θαη ε 

αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ. Ζ αξρεηνζέηεζε γίλεηαη ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηελ  αλαιακβάλνπλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί κε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο έθαζηνο.  

Τπνθάθεινη 

 ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ: Καηαρσξνχληαη κε ππεξζχλδεζε ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηα 

έγγξαθα αλάινγα, ζε εηζεξρφκελα (πνπ πεξηέρνπλ φινπο ηνπο θαθέινπο ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα αξρεηνζέηεζεο) ή εμεξρφκελα (πνπ πεξηέρνπλ φινπο ηνπο 

θαθέινπο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα αξρεηνζέηεζεο).  

 ΠΡΑΚΣΗΚΑ: Αθνξά ηα πξαθηηθά ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ δηεπζπληή. 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: Αθνξά ηνπο  αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 ΠΡΟ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ: Αθνξά ηα έγγξαθα πνπ δε ρξήδνπλ άκεζεο απνζηνιήο. 
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Ο κεντρικϐσ φϊκελοσ αρχειοθϋτηςησ εύναι ςυνδεδεμϋνοσ μϋςω διαδικτϑου με το πρϐγραμμα 
dropbox το οπούο δύνει τη δυνατϐτητα αποθόκευςησ των δεδομϋνων, διατηρεύ ανϋπαφα τα 
αρχεύα ςε οτιδόποτε ςυμβεύ (απώλεια ό καταςτροφό ςκληροϑ δύςκου κ.ϊ,) και εξαςφαλύζει 
την ταχεύα διαχεύριςη  των εργαςιών απϐ τουσ τρεισ υπεϑθυνουσ εκπαιδευτικοϑσ.  

Σο εξωδύκτυο: 

Αφορϊ την επικοινωνύα με τουσ μαθητϋσ, τουσ γονεύσ και κϊθε ενδιαφερϐμενο. Εύναι ο 
ιςτϐτοποσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ ο οπούοσ ενημερώνεται καθημερινϊ και δύνει πληροφορύεσ 
για ϐλουσ. Δύδονται κωδικού πρϐςβαςησ ςτουσ κηδεμϐνεσ των μαθητών οι οπούοι μποροϑν 
να ειςϋρχονται και να ενημερώνονται για τισ επιδϐςεισ των παιδιών τουσ, με την εφαρμογό 
ειδικοϑ προγραμματιςμοϑ των εφαρμογών τησ access (δυνατϐτητα εξϐδου αρχεύων). Με το 
ςϑςτημα αυτϐ λειτουργεύ η επικοινωνύα/ενημϋρωςη των γονϋων για τισ απουςύεσ και τον 
ϋλεγχο προϐδου των μαθητών.   
 
Η περύοδοσ ολοκλόρωςησ και αξιολϐγηςησ του ϋργου διαρκεύ 10 ημϋρεσ (20 – 30 Ιουνύου του 
επϐμενου ϋτοσ) και περιλαμβϊνει: 

 ηελ απνηίκεζε ησλ κεληαίσλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 ηε ζηαηηζηηθή θαη δηαγξακκαηηθή πνξεία ηνπ έξγνπ 

 ηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ/αμηνιφγεζεο (ζπληάζζεηαη απφ ην δηεπζπληή θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο πιεξνθνξηθήο) ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη  

o νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο λέεο εθαξκνγέο ζηελ νξγάλσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ 

o ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ 

o ε ππνζηήξημε πνπ ηνπο παξείρε ε δηεχζπλζε 

o νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε 

 απνθσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη εμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ 

 ηε δηαλνκή online εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ νη νπνίνη θαηαζέηνπλ 

o ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο λέεο εθαξκνγέο δηνίθεζεο 

o ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ηνπο παξείρε ε 

δηεχζπλζε 

o πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζρνιείνπ 

 ζπλάληεζε ηεο δηνίθεζεο κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θνηλή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ λέσλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ ηεο επφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 χζηαζε επραξηζηήξηαο επηζηνιήο πξνο ην ζχιινγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

 Απνζηνιή επραξηζηεξίνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο πξνο ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα 

ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ 

 Ζ ζρνιηθή ρξνληά θιείλεη κε ςπραγσγηθή ζπλάληεζε κε ζηφρν ηελ επηβξάβεπζε γηα ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε ζχζθημε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ.   

 ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαηαηίζεηαη φιν ην ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ ζρνιείνπ ζηε 

δηεχζπλζε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Δπίζεο ηππψλνληαη θαη βηβιηνδεηνχληαη  ηα πξαθηηθά ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ 

δηεπζπληή  θαζψο θαη ην πξσηφθνιιν έηζη ψζηε λα ππάξρεη εηήζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ειεθηξνληθή θαη ζε έληππε κνξθή. 

Καινοτόμα χαρακτηριςτικϊ   

Οι οργανωτικϋσ καινοτομύεσ που ειςόχθηςαν ςτην υλοπούηςη του ϋργου βαςύζονται ςτισ 
νϋεσ τεχνολογύεσ και ςτην εφαρμογό των νϋων λογιςμικών λειτουργιών ςτη διούκηςη των 
ςχολεύων.  

 Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ππεξζχλδεζεο ζηελ θαηαρψξεζε ησλ εγγξάθσλ ζην ειεθηξνληθφ 

πξσηφθνιιν.   
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 Σν δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα Dropbox παξέρεη ηε δπλαηφηεηα: 

o Να εξγάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ  

o Να δηαζθαιίδεηαη ε αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ. 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (common)  ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 Ζ άκεζε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ θεδεκφλσλ κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ. 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ραξηηνχ. 

 Ο εχθνινο θαη γξήγνξνο έιεγρνο φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Σέινο ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο 

θαη ε αθνζίσζή ηνπο ζηηο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο δξάζεηο. 

 Αποτελϋςματα (ςυγκεκριμϋνα ποςοτικό μϋτρηςη επιδϐςεων) 

Σα αποτελϋςματα εφαρμογόσ του νϋου τρϐπου διούκηςησ φϊνηκαν απϐ την ϋναρξη 
εφαρμογόσ του ϋργου. υγκεκριμϋνα: 

 Ζ κείσζε θαηαλάισζεο ραξηηνχ ήηαλ εκθαλήο απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. Οη πεξίνδνη επηεκβξίνπ – Οθησβξίνπ, Ηαλνπαξίνπ θαη Απξηιίνπ – Μαΐνπ – 

Ηνπλίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, γεγνλφο πνπ 

απαηηνχζε έλα – δπν  παθέηα ραξηηνχ αλά εβδνκάδα. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ε θαηαλάισζε κεηψζεθε ζην κηζφ. ε εηήζηα θαηαλάισζε ππήξμε φθεινο 

πεξίπνπ δεθαηεζζάξσλ παθέησλ ραξηηνχ ην νπνίν ζεκαίλεη νηθνλνκηθφ έζνδν αλάινγν κε 

ηελ πξνκήζεηα δπν toners. 

 Ζ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ε αλεχξεζε ησλ αξρείσλ κε ηελ 

ππεξζχλδεζε νδήγεζε ζηελ θαηάξγεζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαθέισλ θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο απηψλ. 

 Ζ άκεζε θαη πιήξεο ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ κε ην εμσδίδθηπν είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζέιεπζε λέσλ καζεηψλ γηα εγγξαθή ζην ζρνιείν. 

 Ζ δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ θεδεκφλσλ  γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαηαγξάθεθε, ζε 

πνζνζηφ 100%, κε ηηο  επραξηζηίεο πνπ έιαβε ην ζρνιείν ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο 

έζεζε ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ νη εθπαηδεπηηθνί άιιαδαλ αληηθείκελν 

εξγαζίαο αλά έηνο ή αλά δπν έηε. Ζ αιιαγή ησλ αληηθεηκέλσλ είρε σο απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ Ζ/Τ θαη πξνπάλησλ ηελ εθκάζεζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

εξγαζηψλ. ε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί γλψξηδαλ ηα πάληα γηα ηηο 

δηνηθεηηθέο εξγαζίεο ελφο ζρνιείνπ θαη κεηψζεθε ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο απηψλ.   

Βιωςιμότητα (ενςωμϊτωςη ςε μελλοντικϋσ δραςτηριϐτητεσ) 

Η εφαρμογό και η αποδοχό του ϋργου οδηγεύ ςε διαρκό αναζότηςη νϋων λογιςμικών 
προγραμμϊτων, αποδοτικϐτερων εφαρμογών με ςκοπϐ την ταχϑτερη εξυπηρϋτηςη των 
μαθητών, των κηδεμϐνων και εν γϋνει των διοικητικών εργαςιών.  

πκπεξάζκαηα 

Η λειτουργύα του εςωδικτϑου και του εξωδικτϑου παρϋχει τη δυνατϐτητα ςτη διούκηςη 
των ςχολικών μονϊδων την επικοινωνύα με τουσ γονεύσ – τουσ εκπαιδευτικοϑσ και την 
απλοπούηςη των διοικητικών εργαςιών που αφοροϑν την αρχειοθϋτηςη των εγγρϊφων – το 
πρωτϐκολλο αυτών – τισ βαθμολογύεσ των μαθητών κ.ϊ. Η εκπαύδευςη των εκπαιδευτικών 
ςτουσ νϋουσ τρϐπουσ οργϊνωςησ και λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων αναπτϑςςει το 
αύςθημα τησ αναζότηςησ και δημιουργύασ νϋων εφαρμογών. Η διούκηςη των ςχολικών 
μονϊδων δϑναται να κινηθεύ προσ την κατεϑθυνςη ενϐσ ολοκληρωμϋνου λογιςμικοϑ 
προγρϊμματοσ το οπούο θα καταργεύ την ϋντυπη αποθόκευςη των εργαςιών τησ, θα δώςει 
λϑςεισ ςτισ εγγραφϋσ των μαθητών, ςτη διϊγνωςη τησ μαθηςιακόσ τουσ 
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ικανϐτητασ/πορεύασ κ.ϊ. Η τροφοδοςύα των καθημερινών ςτοιχεύων/ςυμβϊντων απϐ την 
αύθουςα διδαςκαλύασ, με τη βοόθεια των νϋων τεχνολογιών και η καταχώρηςό τουσ ςτον 
κεντρικϐ υπολογιςτό (server) του ςχολεύου με την ταυτϐχρονη ενημϋρωςη των γονϋων και 
του υπουργεύου, ςε ϐτι τουσ αφοροϑν αποτελοϑν τα ερευνητικϊ ερωτόματα ςτην εξϋλιξη τησ 
διούκηςησ.  
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ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο θαη Αμηνιφγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε: Κξηηηθή 

αλάιπζε θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ζρνιηθή κνλάδα κε 

βάζε κηα κειέηε πεξίπησζεο 
 

Αξγπξίνπ Αξγχξηνο, Γξ. 
Διευθυντόσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Δυτικόσ 

Αττικόσ, Παιδαγωγικϐ τμόμα Ανώτατησ χολόσ Παιδαγωγικόσ και Σεχνολογικόσ 
Εκπαύδευςησ (ΑΠΑΙΣΕ) 

argyriouargyrios@gmail.com, arargyriou@sch.gr 
 

Περύληψη 
 

Σο ραγδαύα μεταβαλλϐμενο εξωτερικϐ περιβϊλλον των ςχολεύων τα  αναγκϊζει να αναπτϑξουν 
ςτρατηγικό για το μϋλλον. Ο ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ ϐμωσ, για να εύναι αποτελεςματικϐσ και να 
λϑνει προβλόματα, αντύ να δημιουργεύ, πρϋπει να λαμβϊνει υπϐψη του το ςυγκεύμενο του ςχολεύου, 
την κουλτοϑρα και τισ προςδοκύεσ των ςυμμετεχϐντων και να ακολουθεύ οριςμϋνα βόματα. Ο ρϐλοσ 
του διευθυντό του ςχολεύου ςτο ςυντονιςμϐ ϐλων των ςυμμετεχϐντων εύναι ουςιαςτικϐσ, ώςτε ο 
ςχεδιαςμϐσ να καταςτεύ αποτελεςματικϐσ κι εφαρμϐςιμοσ και να βελτιώνει την ποιϐτητα τησ 
παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ, που εύναι και το τελικϐ ζητοϑμενο απϐ τα ςχολεύα. κοπϐσ τησ παροϑςασ 
εργαςύασ εύναι η κριτικό ανϊλυςη μιασ μελϋτησ περύπτωςησ, που αναφϋρεται αρχικϊ ςτο ςτρατηγικϐ 
ςχεδιαςμϐ που προςπϊθηςε να υλοποιόςει ο διευθυντόσ ςε μια ςχολικό μονϊδα δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ τησ περιφϋρειασ Αττικόσ και εν ςυνϋχεια ςτην ανϊπτυξη ενϐσ νϋου ςτρατηγικοϑ 
ςχεδιαςμοϑ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και το ειδικϐτερο πλαύςιο λειτουργύασ 
τησ ςυγκεκριμϋνησ ςχολικόσ μονϊδασ. τϐχοσ εύναι να αξιολογηθεύ ϋνασ ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ και 
να δημιουργηθεύ ϋνασ νϋοσ. 
 
Λϋξεισ κλειδιϊ: τρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ, αξιολϐγηςη, διευθυντόσ ςχολεύου, ςχολικό μονϊδα. 
 

Ειςαγωγό  
Ο ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ εύναι μια διαδικαςύα επιλογόσ τησ ςυνολικόσ κατεϑθυνςησ 

προσ την οπούα θϋλει να κινηθεύ ο οργανιςμϐσ, για να ανταποκριθεύ ςε μελλοντικϊ γεγονϐτα 
και ο ςχεδιαςμϐσ για την εφαρμογό τησ (Fidler, 1989. Kriemadis, 1997). Ωλλοι ερευνητϋσ 
θεωροϑν ωσ ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ την αντιςτούχιςη που κϊνει ϋνασ οργανιςμϐσ μεταξϑ των 
εςωτερικών του πϐρων και των ευκαιριών και κινδϑνων που δημιουργοϑνται ςτο 
περιβϊλλον του (Hofer & Schendel, 1978. Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). Ο ςτρατηγικϐσ 
ςχεδιαςμϐσ θϋτει κατευθϑνςεισ, υποςτηρύζει τη λόψη ομοιϐμορφων αποφϊςεων, ςυντονύζει 
τισ δραςτηριϐτητεσ, ορύζει τον οργανιςμϐ και τη θϋςη του ϋναντι του ανταγωνιςμοϑ, μειώνει 
την αβεβαιϐτητα του μϋλλοντοσ και τελικϊ μπορεύ να προςδώςει ϋνα βιώςιμο 
ανταγωνιςτικϐ πλεονϋκτημα (Παπαδϊκησ, 2002. αώτησ, 2008). Η ςημαςύα του φαύνεται 
εντονϐτερα ςε περιϐδουσ κρύςησ, ϐπωσ η παροϑςα οικονομικό ϑφεςη που ταλανύζει τισ 
οικονομύεσ Ευρώπησ κι Αμερικόσ. Ο Ευρωπαώκϐσ ϑνδεςμοσ Διαχεύριςησ Προςωπικοϑ 
θεωρεύ το ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ απϊντηςη ςτην οικονομικό κρύςη (Σο Βόμα, 17-4-2009). 

Η ανϊγκη ανϊπτυξησ ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ ιςχϑει και για τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
οργανιςμοϑσ. Η πολυπλοκϐτητα και η αςτϊθεια του περιβϊλλοντοσ καθιςτοϑν αβϋβαιεσ τη 
βιωςιμϐτητα και την αποτελεςματικϐτητα τουσ (Hoy & Miskel, 2008). Αυτό η αβεβαιϐτητα 
παρϊγει προβλόματα και δημιουργεύ οργανωτικό αςτϊθεια ςτο ςχολεύο, η οπούα μπορεύ να 
ελεγχθεύ με την αξιοπούηςη του ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ (τυλιανύδησ, 2008).  Ϊτςι 
επιτυγχϊνεται η προςαρμογό του ςχολεύου ςτο περιβϊλλον ό η προςαρμογό του 
περιβϊλλοντοσ ςτο ςχολεύο κι εξαςφαλύζεται η αποτελεςματικϐτητϊ του ςτο παρϐν και το 
μϋλλον. 

κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι η κριτικό ανϊλυςη ςυγκεκριμϋνησ μελϋτησ 
περύπτωςησ που αναφϋρεται ςτο ςχϋδιο δρϊςησ που προςπϊθηςε να υλοποιόςει ο διευθυντόσ ςε 
μια ςχολικό μονϊδα και ςτη ςυνϋχεια η ανϊπτυξη ενϐσ ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςτο 

mailto:argyriouargyrios@gmail.com
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ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο, λαμβϊνοντασ υπϐψη το ςυγκεύμενο ςτο οπούο λειτουργεύ. Αρχικϊ θα 
δοθεύ οριςμϐσ του ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ και θα αναπτυχθοϑν οι ανϊγκεσ ανϊπτυξόσ του 
ςτουσ οργανιςμοϑσ. τη ςυνϋχεια θα επιχειρηθεύ ο προςδιοριςμϐσ του ςυγκεύμενου  ςτο 
οπούο λειτουργεύ το ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο και θα γύνει απϐπειρα κριτικόσ των ενεργειών 
ςτα πλαύςια του ςχεδύου δρϊςησ που προςπϊθηςε να υλοποιόςει ο διευθυντόσ. Ϊπειτα θα 
αναπτυχθεύ ϋνασ νϋοσ ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ για το ςχολεύο τησ μελϋτησ περύπτωςησ και 
τϋλοσ θα ςυζητηθοϑν τα ςυμπερϊςματα και οι παρατηρόςεισ. 
 

Θεωρητικϐ μϋροσ 
     Η ανϊπτυξη του ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ αποτελεύ ςτοιχειώδη απαύτηςη για την 
επιβύωςη των οργανιςμών ςτο ραγδαύα μεταβαλλϐμενο περιβϊλλον που λειτουργοϑν 
(Ζαβλανϐσ, 2002). Οικονομικό κρύςη, παγκοςμιοπούηςη, μετανϊςτευςη, γεωπολιτικϋσ 
ανακατατϊξεισ επηρεϊζουν τουσ ςϑγχρονουσ οργανιςμοϑσ, οι οπούοι καλοϑνται να 
αναδιαρθρωθοϑν και να χαρϊξουν νϋεσ πολιτικϋσ και τακτικϋσ, ώςτε να παραμεύνουν 
βιώςιμοι και αποτελεςματικού (Παπαςωτηρύου, 2002). Ο ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ επιτρϋπει 
ςτον οργανιςμϐ να διαβλϋπει την ανϊγκη αλλαγών (Fullan, 2001), να κατανοεύ τα ςημϊδια 
των περιβαλλοντικών αλλαγών, να εξϊγει ςυμπερϊςματα και να ανταποκρύνεται επιτυχώσ 
ςε αυτϊ, να δύνει την ευκαιρύα πολλαπλών αλληλεπιδρϊςεων ςτο προςωπικϐ (Brandt, 1981) 
κι επομϋνωσ να του εξαςφαλύζει τη μετατροπό του ςε οργανιςμϐ μϊθηςησ. ήπωσ αναφϋρει ο 
De Geus (1999), η ικανϐτητα να μαθαύνεισ γρηγορϐτερα απϐ τουσ ανταγωνιςτϋσ ςου ύςωσ 
εύναι το μοναδικϐ ανταγωνιςτικϐ πλεονϋκτημα. 
     Σο πρώτο βόμα ςε μια προςπϊθεια ορθολογικοϑ ςχεδιαςμοϑ αποτελεύ η αξιολϐγηςη 
αναγκών (Παςιαρδόσ, 2008), κατϊ την οπούα θα καθοριςτοϑν οι αποςτϊςεισ μεταξϑ των 
τρεχϐντων και των ιδεατών αποτελεςμϊτων του οργανιςμοϑ. την αξιολϐγηςη αναγκών 
πρϋπει κατϊ τον Kaufman (1998) να λαμβϊνονται υπϐψη οι διαφορετικϋσ ανϊγκεσ ϐλων των 
εμπλεκομϋνων. Ϊπειτα χρειϊζεται ανϊλυςη του εξωτερικοϑ κι εςωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ, 
για να βρεθοϑν οι ευκαιρύεσ κι απειλϋσ που υπϊρχουν ςε αυτϐ, καθώσ και τα δυνατϊ ςημεύα 
και οι αδυναμύεσ του οργανιςμοϑ, ςτα πλαύςια μιασ ανϊλυςησ SWOT. Η επιςκϐπηςη του 
περιβϊλλοντοσ κρύνεται αναγκαύα κατϊ το ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ (Pashiardis, 1996), καθώσ 
γύνεται ϋλεγχοσ των περιβαλλοντικών παραγϐντων που επηρεϊζουν τον οργανιςμϐ και 
προςδιορύζεται ϋτςι η ταυτϐτητϊ του (Παςιαρδόσ, 2008).  

  Προκειμϋνου να αναλυθεύ το εξωτερικϐ περιβϊλλον απαιτεύται ςτρατηγικό πρϐγνωςη του 
μϋλλοντοσ. Η αβεβαιϐτητα και η περιβαλλοντικό αςτϊθεια μειώνονται με την επιτυχό 
πρϐβλεψη των διακυμϊνςεων του μϋλλοντοσ. (Robbins, 1983). Επομϋνωσ θα εύναι χρόςιμη 
μια ϋρευνα με την εμπλοκό των εκπαιδευτικών του ςχολεύου, των γονϋων, των μαθητών και 
τοπικών παραγϐντων και φορϋων (τυλιανύδησ, 2008), προκειμϋνου να ανιχνευθοϑν οι 
επιδρϊςεισ που θα δεχθεύ η ςχολικό μονϊδα απϐ τισ αλλαγϋσ που αναμϋνεται να γύνουν. Θα 
χρηςιμοποιηθεύ η ανϊλυςη PESTE (Boyett, 1996). Σα επύπεδα ανϊλυςησ εύναι: 

 Οικονομικϐ: Σο οικονομικϐ και πολιτιςτικϐ επύπεδο των οικογενειών των μαθητών 
που αποτελεύ ουςιώδη παρϊγοντα για τη ςχολικό τουσ επύδοςη (Kim, 2004 ∙ Simon, 
2004). Σο γενικϐτερο δυςχερϋσ οικονομικϐ κλύμα που αναμϋνεται να πλόξει χαμηλοϑ 
οικονομικοϑ  επιπϋδου οικογϋνειεσ μαθητών και η ςφικτό ειςοδηματικό πολιτικό τησ 
Πολιτεύασ, ωσ βαςικοϑ χρηματοδϐτη των εκπαιδευτικών οργανιςμών, αποτελοϑν 
απειλϋσ για την αποτελεςματικϐτητα του ςχολεύου. 

 Σεχνολογικϐ: Η ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ και η ειςαγωγό τησ πληροφορικόσ ςτην 
εκπαύδευςη ϊλλαξαν τη διδαςκαλύα ςτη δεκαετύα που πϋραςε κι αναμϋνεται ςτο 
μϋλλον η χρόςη τησ τεχνολογύασ ςτη ςχολικό τϊξη να γύνει ακϐμα εντονϐτερη 
(Bransford κ.α., 2000). Κϊτι τϋτοιο αποτελεύ μια πρώτησ τϊξησ ευκαιρύα για τη 
ςχολικό μονϊδα, αν επικεντρωθεύ ςτη χρόςη των τεχνολογικών μϋςων ςτην 
εκπαιδευτικό πρακτικό. 

 Πολιτικϐ-Εκπαιδευτικϐ: Η εκπαιδευτικό πολιτικό που θα εφαρμοςτεύ απϐ το κρϊτοσ 
εύναι ςημαντικϐσ παρϊγοντασ, αφοϑ το κρϊτοσ εύναι υπεϑθυνο για τισ εκπαιδευτικϋσ 
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μεταρρυθμύςεισ (Mok, 2000), ελϋγχει τισ εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ (Vandenberghe, 
1999) και παρϊ τισ προςπϊθειεσ αποκϋντρωςησ παραμϋνει ρυθμιςτόσ των 
εκπαιδευτικών θεμϊτων (Levievre, 2000). Σοϑτο γύνεται ακϐμα εντονϐτερο ςε 
ςυγκεντρωτικϊ εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα, ϐπωσ εύναι το ελληνικϐ (αώτησ, 2008). 
Αναμϋνεται περαιτϋρω διοικητικό κι εκπαιδευτικό αυτονϐμηςη των ςχολικών 
μονϊδων, κϊτι που αποτελεύ ευκαιρύα για το ςχολεύο να αναμορφώςει το αναλυτικϐ 
πρϐγραμμα ςτο επύπεδο και τα ενδιαφϋροντα των μαθητών του (Nir, 2009). 

 Κοινωνικϐ: Η μεταμϐρφωςη των κοινωνιών ςε πολυπολιτιςμικϋσ απϐ το ϊνοιγμα 
των ςυνϐρων και τη μετανϊςτευςη εύχε επιπτώςεισ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, 
αφοϑ ανϊγκαςε την εκπαύδευςη να μετατραπεύ ςε διαπολιτιςμικό. Κϊτι τϋτοιο θα 
ενταθεύ ςτο μϋλλον και θϋτει τα ςχολεύα με πολυπολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ ςτο 
επύκεντρο των εξελύξεων λϐγω τησ ςϑςταςησ του μαθητικοϑ πληθυςμοϑ. 

    Σο μοντϋλο του ςτρατηγικοϑ προγραμματιςμοϑ περιλαμβϊνει την αποςτολό και το ϐραμα 
του οργανιςμοϑ, τα οπούα αφοροϑν τουσ ςτρατηγικοϑσ ςτϐχουσ και τισ πολιτικϋσ 
υλοπούηςόσ τουσ, καθώσ και μια μελλοντικό ιδανικό παρϊςταςη (εικϐνα) του οργανιςμοϑ 
(Παπαδημητρύου, 2005). Σο ϐραμα του διευθυντό για το ςχολεύο πρϋπει να εύναι κοινϐ και 
να ανόκει ςε ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ (Clayton, 1994). Σο ϐραμα δε μπορεύ να επιβληθεύ, 
αλλϊ ο διευθυντόσ οφεύλει να εμπνεϑςει τουσ υπϐλοιπουσ γϑρω απϐ το ϐραμϊ του (Glantz, 
2006). Οι Hoy και Miskel (2008) τονύζουν ϐτι η ςυμμετοχό ϐλων των εμπλεκομϋνων ςτη 
λόψη αποφϊςεων εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ για την ποιϐτητα και την επιτυχύα αυτών 
των αποφϊςεων που αφοροϑν τη λειτουργύα του ςχολεύου ςτο μϋλλον. Για τη διαμϐρφωςη 
του ορϊματοσ απαιτεύται προςπϊθεια ςτρατηγικόσ πρϐγνωςησ του μϋλλοντοσ (τυλιανύδησ, 
2008). ήπωσ αναφϋρει ο Παςιαρδόσ (2004), ςτα ςχολεύα «για να βιώςουμε το παρϐν πρϋπει 
να οραματιςτοϑμε το μϋλλον». Σα ςχολεύα ωσ ανοικτϊ κοινωνικϊ ςυςτόματα εύναι 
ευαύςθητα ςτισ επιδρϊςεισ του εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ κι οτιδόποτε ςυμβαύνει ςε αυτϐ 
μπορεύ να τα επηρεϊςει κι αντύςτροφα (Hoy & Miskel,  2008). Επομϋνωσ το μϋλλον των 
ςχολεύων δεν μπορεύ να θεωρηθεύ ξεκομμϋνο απϐ τισ μελλοντικϋσ εξελύξεισ τησ κοινωνύασ  
ςτην οπούα λειτουργεύ (τυλιανύδησ, 2008). 

  Η κουλτοϑρα του ςχολεύου εύναι αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ κατϊ το ςτρατηγικϐ 
ςχεδιαςμϐ, καθώσ εκφρϊζει τισ κοινϋσ αξύεσ, νϐρμεσ και ςυμπεριφορϋσ των μελών του 
οργανιςμοϑ (Hoy & Miskel, 2008) και πρϋπει να λαμβϊνεται υπϐψη απϐ τουσ ηγϋτεσ κατϊ τη 
δημιουργύα ςτρατηγικών ςχεδύων δρϊςησ (αώτησ, 2008). Η ανελαςτικϐτητα των ςχεδύων 
δρϊςησ αποτελεύ ςημαντικϐ παρϊγοντα κατϊ τη διαδικαςύα υλοπούηςόσ τουσ. Οι Davies και 
Ellison (2003) υποςτηρύζουν ϐτι για τα ςχϋδια δρϊςησ που αφοροϑν ολϐκληρο το ςχολεύο 
κρύνονται αναγκαύεσ οι τακτικϋσ διαδικαςύεσ αναθεώρηςόσ τουσ, προκειμϋνου να 
βεβαιώνεται η πρϐοδοσ ό να αναθεωροϑνται, ϐταν προκϑπτουν δυςχϋρειεσ ςτην εφαρμογό 
τουσ. Σϋλοσ, η επικοινωνύα μεταξϑ του διευθυντό και των υπολούπων μελών τησ ςχολικόσ 
κοινϐτητασ αποτελεύ αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ παρϊγοντα, κατϊ τη δημιουργύα και 
υλοπούηςη ςτρατηγικών ςχεδύων δρϊςησ, καθώσ η αποτελεςματικό κι ανοιχτό επικοινωνύα 
μεταξϑ του ηγϋτη και του προςωπικοϑ αποτελεύ πρώτιςτο καθόκον του ηγϋτη (Halawah, 
2005). 

      
Μελϋτη περύπτωςησ-Ανϊλυςη 

ε ϋνα ςχολεύο τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτην περιφϋρεια Αττικόσ που βρύςκεται 
ςε μια βιομηχανικό περιοχό, λύγα χιλιϐμετρα μακριϊ απϐ το κϋντρο τησ Αθόνασ, φοιτοϑν 300 
περύπου μαθητϋσ, πολλού απϐ τουσ οπούουσ εύναι παιδιϊ οικονομικών μεταναςτών, που 
εγκαταςτϊθηκαν ςτην Ελλϊδα τα τελευταύα χρϐνια. Σο οικονομικϐ και πολιτιςτικϐ επύπεδο 
των οικογενειών των μαθητών εύναι ςχετικϊ χαμηλϐ. Σο ςχολεύο απαςχολεύ ςυνολικϊ 26 
εκπαιδευτικοϑσ, απϐ τουσ οπούουσ μϐνο 19 ϋχουν οργανικό θϋςη. Οι υπϐλοιποι εύναι 
αναπληρωτϋσ ό ωρομύςθιοι με αποτϋλεςμα η ςϑνθεςη του εκπαιδευτικοϑ δυναμικοϑ να 
μεταβϊλλεται ςε μεγϊλο ποςοςτϐ κϊθε ςχολικό χρονιϊ.  
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     Ο νϋοσ διευθυντόσ ϋχει ϐραμα τη μετατροπό του ςχολεύου ςε ϋναν ανθρώπινο και 
δημοκρατικϐ χώρο ανϊπτυξησ και αςφϊλειασ για τουσ μαθητϋσ. Πιςτεϑει ϐτι αποςτολό του 
ςχολεύου εύναι η δημιουργύα ενϐσ χώρου, ϐπου οι μαθητϋσ λειτουργώντασ δημοκρατικϊ και 
με αςφϊλεια θα επιτυγχϊνουν ςταδιακϊ καλϑτερα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα. Πολιτικό του 
εύναι η ϑπαρξη ςυνεχοϑσ και μεγαλϑτερησ ελευθερύασ ςτισ ςχϋςεισ εκπαιδευτικών-μαθητών 
με ταυτϐχρονο περιοριςμϐ του δογματιςμοϑ και του αυταρχιςμοϑ και ενύςχυςη τησ 
δημοκρατικϐτητασ. Για αυτϐ εκπονεύ ϋνα ςτρατηγικϐ ςχϋδιο δρϊςησ το οπούο ςκοπεϑει: 
1. ςτην αυτορρϑθμιςη τησ ςυμπεριφορϊσ των μαθητών   
2. ςτην ενεργοπούηςη των κινότρων για τη βελτύωςη των μαθητών. 
    Με βϊςη την πολιτικό και τουσ ςκοποϑσ του ςτρατηγικοϑ ςχεδύου δρϊςησ ο διευθυντόσ 
του ςχολεύου καθορύζει τουσ παρακϊτω ςτϐχουσ: 
1.1 να περιοριςτοϑν τα φαινϐμενα δογματιςμοϑ και αυταρχιςμοϑ ςτη λειτουργύα του 
ςχολεύου 
1.2 να ενιςχυθοϑν τα φαινϐμενα που εδραιώνουν τη δημοκρατύα ςτο ςχολεύο 
1.3 να αυξηθοϑν οι δραςτηριϐτητεσ που εδραιώνουν το αύςθημα αςφϊλειασ ςτουσ μαθητϋσ 
του ςχολεύου 
1.4 να ενιςχυθοϑν οι θετικϋσ μορφϋσ ςυμπεριφορϊσ των μαθητών 
2.1 να ενιςχυθοϑν οι δρϊςεισ που ενεργοποιοϑν τα κύνητρα των μαθητών για βελτύωςη τησ 
ςυμπεριφορϊσ τουσ 
2.2 να ενιςχυθοϑν οι δρϊςεισ που ενεργοποιοϑν τα κύνητρα των μαθητών για βελτύωςη των 
αποτελεςμϊτων τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ 
    Για την υλοπούηςη των ςκοπών και  ςτϐχων του ςτρατηγικοϑ ςχεδύου δρϊςησ, ο 
διευθυντόσ του ςχολεύου προχωρϊ ςε δρϊςεισ που περιλαμβϊνουν i) την τροποπούηςη των 
αυςτηρών κανϐνων πειθαρχύασ με τουσ οπούουσ λειτουργοϑςε το ςχολεύο, ii) την απϐςυρςη 
ϐλων των ποινών για τουσ μαθητϋσ και iii) την ενύςχυςη τησ θετικόσ ςυμπεριφορϊσ των 
μαθητών. Πύςτευε ϐτι μϋςω τησ υλοπούηςησ του παραπϊνω ςτρατηγικοϑ ςχεδύου δρϊςησ θα 
υλοποιοϑςε το ϐραμϊ του και θα επιτυγχϊνονταν τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα. Ψςτϐςο, για 
τη δημιουργύα του ςτρατηγικοϑ ςχεδύου δρϊςησ δεν προχωρϊ ςτην αξιολϐγηςη των 
αναγκών των μελών τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ και ιδιαύτερα των μαθητών ςτουσ οπούουσ και 
απευθϑνεται το ςχϋδιο δρϊςησ, αλλϊ οϑτε και ςτην ανϊλυςη του εξωτερικοϑ και 
εςωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ του ςχολεύου. 

Ϊτςι, τϋςςερισ μόνεσ μετϊ την εφαρμογό του ςχεδύου τα αποτελϋςματα δεν εύναι τα 
αναμενϐμενα. Οι μαθητϋσ δεν πειθαρχοϑν και αναςτατώνουν το μϊθημα, παρουςιϊζονται 
κροϑςματα κλοπών, ενώ οι εκπαιδευτικού και οι γονεύσ εύναι δυςαρεςτημϋνοι με την 
κατϊςταςη. Αποτϋλεςμα εύναι μια ομϊδα εκπαιδευτικών, ςε ςυνεργαςύα με το ςϑλλογο 
γονϋων και κηδεμϐνων του ςχολεύου, να απευθυνθεύ ςτισ ιεραρχικϊ υπερκεύμενεσ αρχϋσ ςτη 
διούκηςη τησ εκπαύδευςησ και ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ ζητώντασ την αντικατϊςταςη του 
διευθυντό του ςχολεύου. Μετϊ απϐ αυτό την εξϋλιξη ο διευθυντόσ και ϐλα τα μϋλη τησ 
ςχολικόσ κοινϐτητασ εκπονοϑν και υλοποιοϑν ϋνα νϋο ςτρατηγικϐ ςχϋδιο δρϊςησ μϋςα απϐ 
την δημιουργύα ενϐσ κοινοϑ ορϊματοσ και λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ςτρατηγικϋσ επιδιώξεισ 
για την παιδεύα ςτη χώρα μασ. 
    Για την ανϊπτυξη ενϐσ νϋου ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςτο ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο 
απαιτεύται αρχικϊ η αξιολϐγηςη των αναγκών ϐλων των εμπλεκομϋνων (Kaufman, 1998). 
Ειδικϐτερα, με τη ςυμμετοχό ϐλων των εμπλεκομϋνων θα αξιολογηθοϑν οι ανϊγκεσ του 
ςχολεύου. Απαντώντασ ςε ερωτηματολϐγια απϐ τα οπούα θα προκϑπτουν οι ανϊγκεσ τουσ 
και ςυγκρύνοντασ τα αποτελϋςματα με τα δεδομϋνα αξιολϐγηςησ προηγοϑμενων ετών, θα 
αναδυθοϑν τα προβλόματα. το ερωτηματολϐγιο τηρεύται ανωνυμύα, ώςτε να 
ενθαρρυνθοϑν να καταθϋςουν τισ απϐψεισ τουσ. Η ςυμβολό τουσ ϊλλωςτε ςτην υλοπούηςη 
δρϊςεων εύναι επιτακτικό και η ςυμμετοχό τουσ ςτην διαδικαςύα του προγραμματιςμοϑ 
ενιςχϑει την πεπούθηςη ϐτι θα εργαςτοϑν για επύτευξη των ςτϐχων που θα τεθοϑν ςτη 
ςυνϋχεια. Παρϊλληλα, ο κϊθε εκπαιδευτικϐσ αναλαμβϊνει με τη χρόςη ημι-δομημϋνων 
ερωτόςεων να αντιληφθεύ τισ απϐψεισ των μαθητών. 
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Αναμϋνεται να προκϑψουν προβλόματα, ϐπωσ χαμηλϊ αποτελϋςματα ςτισ γνώςεισ και 
δεξιϐτητεσ που αποκτοϑν οι μαθητϋσ, δυςαρϋςκεια μαθητών απϐ τισ αυςτηρϋσ ποινϋσ που 
επιβϊλλονται, χαμηλό ικανοπούηςη των εκπαιδευτικών απϐ το ϋργο τουσ, ανηςυχύα γονϋων 
για τη μαθητικό παραβατικϐτητα και επιθυμύα τησ τοπικόσ κοινωνύασ για πιο ϋντονη 
ςυμμετοχό ςτα δρώμενα τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

  Ακολουθεύ η ςτρατηγικό ανϊλυςη του εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ, για την οπούα θα 
χρηςιμοποιηθεύ η ανϊλυςη PESTE (Boyett, 1996) με τϋςςερα επύπεδα ανϊλυςησ 
(οικονομικϐ, τεχνολογικϐ, πολιτικϐ εκπαιδευτικϐ, κοινωνικϐ), ϐπωσ αναφϋρθηκε ςτο 
θεωρητικϐ μϋροσ τησ εργαςύασ. Εκτϐσ απϐ την παραπϊνω ανϊλυςη θα όταν χρόςιμη για την 
επιςκϐπηςη του τοπικοϑ περιβϊλλοντοσ η ςυζότηςη με τουσ διευθυντϋσ των δημοτικών, 
απϐ ϐπου προϋρχονται οι μαθητϋσ του ςυγκεκριμϋνου ςχολεύου. 

   Η ςτρατηγικό ανϊλυςη του εςωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ γύνεται για να καθοριςτοϑν τα 
δυνατϊ ςημεύα και οι αδυναμύεσ του ςχολεύου και περιλαμβϊνει την ανϊλυςη των 
παρακϊτω: 

 Πϐρων και ικανοτότων 
    Η ανϊλυςη των φυςικών, ανθρώπινων, οικονομικών και ϊυλων πϐρων (Dobson& Starkey, 
1994) αναμϋνεται να δεύξει πωσ η νεαρό ηλικύα των εκπαιδευτικών, παρϊλληλα με την ικανό 
διδακτικό τουσ εμπειρύα και τα πλοϑςια τυπικϊ προςϐντα τουσ, αποτελοϑν το ςυγκριτικϐ 
πλεονϋκτημα του ςχολεύου. Με την κατϊλληλη παρώθηςη απϐ την ηγεςύα του ςχολεύου και 
τη χρόςη των νϋων τεχνολογιών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, μποροϑν να 
αντιμετωπιςτοϑν οι δυςκολύεσ που δημιουργεύ το χαμηλϐ κοινωνικοοικονομικϐ υπϐβαθρο 
των μαθητών, ώςτε να επιτευχθοϑν αξιϐλογα διδακτικϊ αποτελϋςματα.  

 Κουλτοϑρασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ.  
     Εξωτερικϊ φαύνεται να επιδρϊ ϋντονα ςτα τεκταινϐμενα εντϐσ του ςχολεύου ο ϑλλογοσ 
Γονϋων. Αυτϐ φανερώνει την επιρροό των μελών του υλλϐγου Γονϋων ςτην πλειοψηφύα 
των γονϋων, αφοϑ οι περιςςϐτεροι απϐ αυτοϑσ δεν αςχολοϑνται με τα ςχολικϊ δρώμενα. 
Επομϋνωσ θεωρεύται χρόςιμη η ςϑναψη ςυμμαχύασ με τη  ςυγκεκριμϋνη ομϊδα, ώςτε να 
καταςτεύ αρωγϐσ ςτην προςπϊθεια αλλαγών ςτο ςχολεύο. Εςωτερικϊ απαιτεύται να γύνει 
εξϋταςη του ιςτοϑ κουλτοϑρασ του ςχολεύου, ο οπούοσ παρϋχει μια ςυνολικό περιγραφό τησ 
κουλτοϑρασ, ώςτε να αποςαφηνιςτεύ τι πρϋπει να αλλϊξει ςε αυτό για να επιτευχθοϑν οι 
ςτρατηγικού ςτϐχοι (Boyett, 1996). Αναμϋνεται να φανεύ, μεταξϑ ϊλλων, η ϋμφαςη που 
δύνεται ςτην πειθαρχύα και την αποδεκτό ςυμπεριφορϊ των μαθητών με τη χρόςη ποινών 
απϐ το διδακτικϐ προςωπικϐ. Αυτό η πρακτικό αποτελεύ αναςταλτικϐ παρϊγοντα για τη 
δημιουργύα παιδαγωγικοϑ κλύματοσ εντϐσ του ςχολεύου και απαιτεύται να τροποποιηθεύ. 
Μια τϋτοια μεταςχηματιςτικό αλλαγό τησ κουλτοϑρασ (Stoll & Fink, 1996) δεν εύναι εϑκολη 
και χρειϊζεται προςπϊθεια απϐ ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ και χρϐνο (Παςιαρδό, 2001). 

 Οργανωτικόσ δομόσ. 
     Η ανϊλυςη τησ υφιςτϊμενησ δομόσ του ςχολεύου, επύςημησ και ανεπύςημησ, καταδεικνϑει 
τισ ανϊγκεσ αναθεώρηςησ ό αλλαγών τησ ςε περιπτώςεισ αλλαγόσ τησ ςτρατηγικόσ 
κατεϑθυνςησ του οργανιςμοϑ (Παςιαρδόσ, 2008). Ιδιαύτερη προςοχό πρϋπει να δοθεύ ςτισ 
ανεπύςημεσ δομϋσ (Boyett, 1996), για να βρεθοϑν τα πρϐςωπα με ςημαντικό επιρροό εντϐσ 
του ςχολεύου και να αξιοποιηθοϑν ςτισ προςπϊθειεσ ςτρατηγικών αλλαγών, ώςτε να 
μειωθοϑν οι αντιςτϊςεισ ϋναντι αυτών των αλλαγών. Η ϋμφαςη ςτην αποτελεςματικό 
επικοινωνύα και η ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςτη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων εύναι 
αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ για την επιλογό και αποτελεςματικό εφαρμογό τησ κατϊλληλησ 
ςτρατηγικόσ. τον πύνακα 1 παρουςιϊζεται η SWOT ανϊλυςη για το ςχολεύο τησ μελϋτησ 
περύπτωςησ, με βϊςη τα αποτελϋςματα τησ ςτρατηγικόσ ανϊλυςησ του εςωτερικοϑ κι 
εξωτερικοϑ του περιβϊλλοντοσ. 
 

Πύνακασ 1: Ανϊλυςη SWOT για το ςχολεύο τησ μελϋτησ περύπτωςησ 
 

ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ (STRENGTHS) ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ (WEAKNESSES) 
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 Εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ με 
πλοϑςια προςϐντα και ςχετικϊ 
ικανό διδακτικό εμπειρύα 

 Δραςτόριοσ ϑλλογοσ Γονϋων και 
Κηδεμϐνων με επιθυμύα εμπλοκόσ 
ςτα ςχολικϊ δρώμενα 

 Φαμηλϐ οικονομικϐ και κοινωνικϐ 
επύπεδο των οικογενειών των 
μαθητών 

 Δυςμενϋσ οικονομικϐ περιβϊλλον 
με ςυνϋπεια πιθανό μεύωςη 
κρατικόσ χρηματοδϐτηςησ 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ (OPPORTUNITIES) ΑΠΕΙΛΕ (THREATS) 
  

 Εφαρμογό των νϋων τεχνολογιών 
ςτην εκπαύδευςη 

 Εκπαιδευτικό αποκϋντρωςη με 
αποτϋλεςμα τη δυνατϐτητα 
αναμϐρφωςησ του Αναλυτικοϑ 
Προγρϊμματοσ ςτισ ανϊγκεσ των 
μαθητών του ςχολεύου 

 Η μεταβολό των κοινωνιών ςε 
πολυπολιτιςμικϋσ οδηγεύ ςτην 
παραγωγό πολλών προγραμμϊτων 
διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ που 
μποροϑν να εφαρμοςτοϑν ςτο 
ςχολεύο 

 Η ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για ϊντληςη 
οικονομικών πϐρων για την 
προμόθεια ςϑγχρονου διδακτικοϑ 
εξοπλιςμοϑ 

 Η πιθανϐτητα αντύςταςησ των 
εκπαιδευτικών ςτισ ςχεδιαζϐμενεσ 
αλλαγϋσ 

 Η εςωτερικό κουλτοϑρα του 
ςχολεύου που εύναι 
προςανατολιςμϋνη ςτη χρόςη 
αυςτηρών κανϐνων πειθαρχύασ 
ςτουσ μαθητϋσ 

 
τη ςυνϋχεια η δημιουργύα του νϋου ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςτο ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο 

ακολουθεύ το μοντϋλο των Thompson και Strickland, ϐπωσ αναφϋρεται απϐ τον Παςιαρδό 
(2008), που περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη ορϊματοσ για τη ςχολικό μονϊδα, τον καθοριςμϐ 
των ςτϐχων, τον οριςμϐ των μϋτρων και των ςχεδύων δρϊςησ που θα εφαρμοςτοϑν, την 
εφαρμογό τουσ ςτην πρϊξη και τϋλοσ την αξιολϐγηςό τουσ και τισ διορθωτικϋσ 
προςαρμογϋσ, ϐπου εύναι απαραύτητο. 

  Μϋςα απϐ ςυζότηςη κι ανταλλαγό ιδεών μεταξϑ ϐλων των ενδιαφερομϋνων αναμϋνεται 
να αναδυθεύ το ϐραμα για το ςχολεύο, που μπορεύ να περιγραφεύ ωσ εξόσ: Σο ςχολεύο να 
καταςτεύ ιδανικϐσ χώροσ ανϊπτυξησ για κϊθε μαθητό του και να τον εφοδιϊςει με γνώςεισ, 
ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για τη μετατροπό του ςε ενεργϐ πολύτη τησ 
μελλοντικόσ κοινωνύασ. Παρϊλληλα, ϐλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ θεωροϑν ϐτι 
αποςτολό του ςχολεύου εύναι να αναπτυχθοϑν ευκαιρύεσ μϊθηςησ μϋςω ποικύλων 
δραςτηριοτότων για ϐλουσ τουσ μαθητϋσ που θα τουσ καταςτόςουν μελλοντικϊ ενεργοϑσ 
πολύτεσ τησ κοινωνύασ. Αυτϐ θα επιτευχθεύ μϋςα ςτο παιδαγωγικϐ κλύμα που διευθυντόσ, 
εκπαιδευτικού, μαθητϋσ και γονεύσ θα δημιουργόςουν, με ςεβαςμϐ ςτη διαφορετικϐτητα και 
ςτο πολιτιςτικϐ κεφϊλαιο που ο καθϋνασ φϋρει. 

   Για την επιλογό των ςτρατηγικών ςτϐχων του ςχολεύου λαμβϊνονται υπϐψη οι 
ςτρατηγικϋσ επιδιώξεισ του εθνικοϑ ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ για την παιδεύα. Οι 
ςτρατηγικού ςτϐχοι που αναμϋνεται να καθοριςτοϑν ςε ςυνεργαςύα με ϐλα τα εμπλεκϐμενα 
μϋλη του ςχολεύου (διευθυντόσ, εκπαιδευτικού, μαθητϋσ, γονεύσ) εύναι: 

 Αξιοπούηςη κι ανϊπτυξη εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ. 
 Τιοθϋτηςη τησ ςϑγχρονησ τεχνολογύασ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 
 Δημιουργύα παιδαγωγικοϑ κλύματοσ ςτο ςχολεύο. 
 Αξιοπούηςη τησ διαφορετικϐτητασ των μαθητών με ϋμφαςη ςτη διαπολιτιςμικό 

εκπαύδευςη. 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              739 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

 Εμπλοκό των γονϋων ςτα ςχολικϊ δρώμενα. 
 Ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ με τοπικοϑσ φορεύσ. 
 Ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ με ϊλλα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα. 

  Η ςτρατηγικό που αναμϋνεται να υιοθετηθεύ εύναι ϋνασ ςυνδυαςμϐσ τησ ςτρατηγικόσ 
περιβαλλοντικοϑ καθοριςμοϑ, τησ ςτρατηγικόσ πϐρων και ικανοτότων (Παπαδϊκησ, 2002). 
Αναμϋνεται να δοθεύ ϋμφαςη ςτη βελτύωςη των αποτελεςμϊτων του ςχολεύου, 
αξιοποιώντασ το ανθρώπινο δυναμικϐ και τισ δυνϊμεισ τησ τοπικόσ κοινωνύασ, ώςτε 
διευθυντόσ, εκπαιδευτικού, μαθητϋσ και γονεύσ να ικανοποιοϑνται απϐ το παραγϐμενο ϋργο. 
ε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα τα μϋτρα θα αναθεωροϑνται ανϊλογα με τισ εξελύξεισ ςτο 
περιβϊλλον και την αποτελεςματικϐτητϊ τουσ. Σα μϋτρα που αναμϋνεται να καθοριςτοϑν 
εύναι: 

 υμμετοχό των εκπαιδευτικών του ςχολεύου ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα 
αντιμετώπιςησ προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ απϐ τουσ μαθητϋσ, διαπολιτιςμικόσ 
εκπαύδευςησ και χρηςιμοπούηςησ τησ νϋασ τεχνολογύασ ςτη διδαςκαλύα. 

 Καθιϋρωςη ςε εβδομαδιαύα βϊςη χρϐνου αφιερωμϋνου ςε ανταλλαγό απϐψεων, 
εξϋταςη απϐψεων, επύλυςη προβλημϊτων μεταξϑ των εκπαιδευτικών, εξϋταςη νϋων 
ιδεών με ςκοπϐ τη χρόςη καλών πρακτικών για τη δημιουργύα κατϊλληλου 
ψυχολογικοϑ κλύματοσ ςτην τϊξη μϋςω του αλληλεπιδραςτικοϑ επαγγελματιςμοϑ 
(Barth, 1990). 

 Προμόθεια απϐ το ςχολεύο διαδραςτικών πινϊκων, μϋςω των οπούων εκτιμϊται ϐτι 
θα παραχθοϑν καλϑτερα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα (Cogill, 2003), ιδιαύτερα ςε 
δύγλωςςουσ μαθητϋσ και μαθητϋσ με ειδικϋσ ανϊγκεσ (Carter, 2002). Μϋςω αυτών 
των πινϊκων τα μαθόματα μποροϑν να αποθηκεϑονται απϐ τον εκπαιδευτικϐ και να 
ςτϋλνονται ςτουσ μαθητϋσ μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου. 

 Ωνοιγμα του ςχολεύου ςτουσ γονεύσ των μαθητών με τη ςυμμετοχό τουσ ςε 
εκδηλώςεισ του ςχολεύου, ςτη διδακτικό πρακτικό, ϐπου αυτϐ εύναι εφικτϐ, τη 
διαμϐρφωςη χώρου εντϐσ του ςχολεύου ςτον οπούο μποροϑν οι γονεύσ να 
ςυγκεντρώνονται και να ςυζητοϑν, οργϊνωςη απϐ το ςχολεύο διαλϋξεων 
ςυμβουλευτικόσ γονϋων (Epstein & Sanders, 2006).  Η εμπλοκό των γονϋων ςτο 
ςχολικϐ γύγνεςθαι αυξϊνει τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματα (Γεωργύου, 2000∙Jeynes, 
2005) και παρϊλληλα προλαμβϊνει αντικοινωνικϋσ μορφϋσ ςυμπεριφορϊσ απϐ τα 
παιδιϊ (McNeal, 2001). 

 Δημιουργύα ςχολικοϑ ςυμβουλύου με ευρεύα εκπροςώπηςη τοπικών φορϋων 
(πολιτιςτικού ό ϊλλοι τοπικού ςϑλλογοι, τοπικό αυτοδιούκηςη, ςϑνδεςμοσ γονϋων, 
επαγγελματικϊ επιμελητόρια, εκπροςώπουσ τοπικών επιχειρόςεων κ.α.) που θα 
αποφαςύζει ςυμμετοχικϊ ςε θϋματα καθοριςμοϑ μϋρουσ του προγρϊμματοσ 
ςπουδών, επιλογόσ εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, περαιτϋρω χρηματοδϐτηςησ ςχολικών 
υποδομών απϐ τοπικϋσ επιχειρόςεισ και αξιολϐγηςησ εκπαιδευτικοϑ ϋργου ςτα 
πλαύςια τησ αυτοαξιολϐγηςησ τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

 υμμετοχό του ςχολεύου ςε ευρωπαώκϊ προγρϊμματα ςυνεργαςύασ που 
ενθαρρϑνουν την εκμϊθηςη ξϋνων γλωςςών απϐ τουσ μαθητϋσ και προϊγουν τη 
διαπολιτιςμικό ςυνειδητοπούηςη και την ευρωπαώκό ςυνεργαςύα εκπαιδευτικών και 
μαθητών. 

 Ϊμφαςη ςτη διαπολιτιςμικό εκπαύδευςη με δημιουργύα τϊξεων υποδοχόσ για 
μαθητϋσ που δε γνωρύζουν την ελληνικό γλώςςα, αξιοπούηςη των πολιτιςτικών και 
γλωςςικών δεδομϋνων τησ χώρασ προϋλευςησ των αλλϐγλωςςων μαθητών 
(Νικολϊου, 2000) ςε κϊθε ευκαιρύα, διαπολιτιςμικϊ παιχνύδια για μικρϊ παιδιϊ 
(Παπαχρόςτοσ,  2005), πρϐςληψη εκπαιδευτικών για τη διδαςκαλύα των μητρικών 
γλωςςών των αλλϐγλωςςων μαθητών. 

  τη ςυνϋχεια τα μϋτρα εφαρμϐζονται ςταδιακϊ. Απαιτεύται ιδιαύτερη προςοχό κατϊ την 
εφαρμογό τησ ςτρατηγικόσ με ςωςτϐ ςυντονιςμϐ των εμπλεκομϋνων απϐ το διευθυντό και 
διαρκό ϋλεγχο τησ αποτελεςματικϐτητασ των μϋτρων (Παπαδϊκησ, 2002). Με την εφαρμογό 
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τησ ςτρατηγικόσ αναμϋνονται αλλαγϋσ ςτη δομό και την κουλτοϑρα του ςχολεύου, που εύναι 
ϊλλωςτε το ζητοϑμενο για μια αποτελεςματικό αλλαγό. Η αποτύμηςη τησ επιτυχύασ τησ 
ςτρατηγικόσ ςχετύζεται με το χρϐνο που ϋχει καθοριςτεύ (ςυνόθωσ 3-5 ϋτη), την επύτευξη 
των ςτρατηγικών ςτϐχων που ϋχουν τεθεύ, τη ςυλλογό δεδομϋνων που παρουςιϊζουν την 
πραγματικό κατϊςταςη του ςχολεύου, ϐπωσ ςταθμιςμϋνα τεςτ για τουσ μαθητϋσ, 
ερωτηματολϐγια για εκπαιδευτικοϑσ και γονεύσ κ.α. και τϋλοσ την εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων 
και τη διεξαγωγό τυχϐν διορθωτικών αλλαγών (Παπαδϊκησ, 2002). Η αξιολϐγηςη του 
ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ πρϋπει να εύναι ενδιϊμεςη κατϊ τα ςτϊδια υλοπούηςόσ του και 
τελικό μετϊ την εφαρμογό του. 

 
υζότηςη-υμπερϊςματα  

Ο διευθυντόσ του ςυγκεκριμϋνου ςχολεύου μϋςα απϐ το ςτρατηγικϐ ςχϋδιο δρϊςησ που 
εκπϐνηςε και προςπϊθηςε να υλοποιόςει φαύνεται ϐτι ϋχει καλϋσ προθϋςεισ και πρεςβεϑει 
παιδαγωγικϊ ςωςτϋσ απϐψεισ. υγκεκριμϋνα, θεωρεύται ςωςτό η προςπϊθεια 
αυτορρϑθμιςησ τησ ςυμπεριφορϊσ των μαθητών μϋςω τησ ενύςχυςησ των θετικών μορφών 
τησ, (Κολλιϊδησ, 2002∙ Καλαντζό-Αζύζι & Ζαφειροποϑλου, 2004) και η ενεργοπούηςη των 
κινότρων των μαθητών  τϐςο για τη βελτύωςη τησ ςυμπεριφορϊσ τουσ ϐςο και για τα 
αποτελϋςματα τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ (Σριλιανϐσ, 2002). Ωλλο ςημεύο ςτο οπούο ϋχει 
δύκιο ο διευθυντόσ εύναι πωσ τα αποτελϋςματα ενϐσ ςχεδύου δρϊςησ εύναι δυνατϐ να 
αργόςουν να φανοϑν. Οι εμπλεκϐμενοι πρϋπει να ϋχουν την υπομονό και να δώςουν τον 
απαραύτητο χρϐνο ςτο ςχϋδιο δρϊςησ να δεύξει τα αποτελϋςματϊ του. Ωλλωςτε ϐπωσ ϋλεγε 
ο Αντώνησ αμαρϊκησ «το πιο βαθϑ ςκοτϊδι εύναι λύγο πριν ξημερώςει».  

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ ο διευθυντόσ τησ μελϋτησ περύπτωςησ δεν ξεκύνηςε την δημιουργύα 
του ςτρατηγικοϑ ςχεδύου δρϊςησ μϋςα απϐ την αξιολϐγηςη των αναγκών ϐλων των μελών 
τησ ςχολικόσ κοινϐτητασ, αλλϊ η υποτυπώδησ αξιολϐγηςη αναγκών που ϋκανε αφοροϑςε 
μϐνο τουσ μαθητϋσ. Δε ςυμπεριλόφθηκαν ς’ αυτόν οι ανϊγκεσ των εκπαιδευτικών, των 
γονϋων και τησ ευρϑτερησ κοινωνύασ.  

  Σο ϐραμα του ςυγκεκριμϋνου διευθυντό για το ςχολεύο εύναι προςωπικϐ του 
δημιοϑργημα, το οπούο προςπϊθηςε να επιβϊλλει ςτουσ εμπλεκϐμενουσ τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ. Σο ϐραμα του διευθυντό για το ςχολεύο εύναι γενικϐλογο και δε δύνει ϋμφαςη ςτη 
διδαςκαλύα και τη μϊθηςη, παρϐλο που αυτού εύναι οι τομεύσ ςτουσ οπούουσ επιτυγχϊνουν ό 
αποτυγχϊνουν τα ςχολεύα (Clayton, 1994), ενώ λεύπουν απϐ το ϐραμα οι ϊλλοι 
εμπλεκϐμενοι, ϐπωσ οι εκπαιδευτικού και οι γονεύσ, οι οπούοι πρϋπει να αναφϋρονται ςε αυτϐ 
(Glatz, 2006). τη διαμϐρφωςη του ορϊματοσ του διευθυντό ςτο ςχολεύο τησ μελϋτησ 
περύπτωςησ δεν ϋγινε προςπϊθεια ςτρατηγικόσ πρϐβλεψησ του μϋλλοντοσ. 

  Η αποτυχύα του ςτρατηγικοϑ ςχεδύου δρϊςησ ςτο ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο πρϋπει να 
αποδοθεύ και ςτο γεγονϐσ ϐτι κατϊ τη δημιουργύα του ςχεδύου δρϊςησ ο διευθυντόσ δεν 
φρϐντιςε να γύνει ςτρατηγικό ανϊλυςη του περιβϊλλοντοσ, ενώ αγνϐηςε ςε μεγϊλο 
ποςοςτϐ και την κουλτοϑρα του ςχολεύου. Ακϐμη, ςοβαρϐ μειονϋκτημα ςτη διαδικαςύα 
υλοπούηςησ των ςχεδύων δρϊςησ που καταρτύςτηκαν απϐ το διευθυντό εύναι και η 
ανελαςτικϐτητϊ τουσ, ϐταν παρουςιϊζονταν προβλόματα κατϊ την εφαρμογό τουσ.  

  Απϐ τη ςτϊςη του διευθυντό και τα χαρακτηριςτικϊ του, ϐπωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτην 
επιςτολό των εκπαιδευτικών και του υλλϐγου γονϋων, φαύνεται πωσ, παρϊ την καλό του 
θϋληςη, αντιμετωπύζει εμφανό προβλόματα ουςιαςτικόσ επικοινωνύασ με το εκπαιδευτικϐ 
προςωπικϐ. την ουςύα δεν ακοϑει ϐςα του λϋνε οι εκπαιδευτικού και τα υπϐλοιπα μϋλη τησ 
ςχολικόσ κοινϐτητασ και εμμϋνει ςτισ δικϋσ του απϐψεισ. Απϐ το ςχολεύο τησ περύπτωςησ, 
απουςιϊζει η ουςιαςτικό ανοδικό επικοινωνύα, η οπούα εύναι απϐ τα βαςικϊ ςυςτατικϊ 
επιτυχύασ κϊθε διαδικαςύασ αλλαγόσ (Freeland, 2001), ενώ θεωρεύται ιδιαύτερα ςημαντικό 
ςε μια ςειρϊ διαδικαςιών κρύςιμων για την αποτελεςματικϐτητα του ςχολεύου (αϏτησ, 
2008), ϐπωσ εύναι η διευρυμϋνη ςυμμετοχό (Stohl & Cheney, 2001), η λόψη 
αποτελεςματικών αποφϊςεων (Υλώροσ, 1993) και η διαχεύριςη των ςυγκροϑςεων 
(Μπουραντϊσ, 1992).  
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  Η ϋκπληξη του διευθυντό του ςχολεύου, ϐταν του γνωςτοποιεύται το περιεχϐμενο τησ 
επιςτολόσ διαμαρτυρύασ, μαρτυρϊ ϐτι αγνοεύ τη λειτουργύα των παιχνιδιών πολιτικόσ 
(Παςιαρδόσ, 2004) που λαμβϊνουν χώρο ςτο εςωτερικϐ τησ οργϊνωςησ. το ςχολεύο ϋχει 
δημιουργηθεύ εςωτερικϐσ ςυναςπιςμϐσ μεταξϑ των 18 εκπαιδευτικών που υπογρϊφουν την 
επιςτολό διαμαρτυρύασ και εξωτερικϐσ ςυναςπιςμϐσ αυτών των εκπαιδευτικών με το 
ϑλλογο γονϋων και κηδεμϐνων. Αυτού οι ςυναςπιςμού παύζουν το παιχνύδι τησ ανταρςύασ 
(Mintzberg, 1983)  εναντύον του διευθυντό. υμπεραςματικϊ, ο διευθυντόσ του 
ςυγκεκριμϋνου ςχολεύου φαύνεται αξιϐλογοσ και καταρτιςμϋνοσ εκπαιδευτικϐσ, που ϐμωσ 
δεν ϋχει τισ απαιτοϑμενεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ για την ϊςκηςη αποτελεςματικόσ 
διούκηςησ. Για να γύνει κϊποιοσ δϊςκαλοσ καλϐσ διευθυντόσ- ηγϋτησ, δεν αρκεύ να εύναι 
καλϐσ ςτην εργαςύα τησ οπούασ θα ηγηθεύ (αϏτησ, 2008). 

  Ο νϋοσ ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ δύνει τη δυνατϐτητα ςτο ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο να 
αποκτόςει ταυτϐτητα και ςτϐχουσ, να αξιοποιόςει ϐλο το δυναμικϐ του, προκειμϋνου να 
πετϑχει θεαματικϊ αποτελϋςματα και να εκπληρώςει τισ ανϊγκεσ ϐλων των εμπλεκομϋνων. 
Σο ςχολεύο μπορεύ ϋτςι να ακολουθόςει ό ακϐμα και να προηγηθεύ των αλλαγών που 
ςυντελοϑνται ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ του κοινωνικοϑ γύγνεςθαι. Ψςτϐςο, για να καταςτεύ 
αποτελεςματικϐσ ο ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ χρειϊζεται να λαμβϊνει υπϐψη του τισ απϐψεισ 
και τισ ανϊγκεσ ϐλων των ςυμμετεχϐντων ςτη ςχολικό πραγματικϐτητα, το ςυγκεύμενο του 
ςχολεύου και να ακολουθεύ ςυγκεκριμϋνα ςτϊδια για την υλοπούηςό του. ε ϐλα τα ςτϊδια 
απαιτεύται  η ενεργϐσ ςυμμετοχό ϐλων των εμπλεκομϋνων και η ϑπαρξη αποτελεςματικόσ 
επικοινωνύασ μεταξϑ τουσ. Παρϊλληλα, η ενδιϊμεςη αξιολϐγηςη του ςτρατηγικοϑ 
ςχεδιαςμοϑ δύνει την ευκαιρύα για διορθωτικϋσ κινόςεισ. Τπϊρχουν φορϋσ που η 
προςπϊθεια ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ μπορεύ να ϋχει καταςτροφικϊ αποτελϋςματα, αν 
γύνεται απρογραμμϊτιςτα και επιβϊλλεται ςτουσ εμπλεκϐμενουσ, ϐπωσ ςτο ςχολεύο τησ 
μελϋτησ περύπτωςησ. 
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Πεξίιεςε 
  

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζθέςε θαη πξαθηηθή 

ηνπ management, πνπ βξίζθεη εθαξκνγέο ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο κέζα απφ ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ ηειηθψλ 

απνδεθηψλ. Ζ πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε πνηφηεηαο ζπληζηά ζπλερή θαη αδηάιεηπηε δηαδηθαζία, πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ νπζηαζηηθή, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε φισλ, φζσλ κε θάπνην ηξφπν κεηέρνπλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην ζρ. έηνο 2012-2013 επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ην 

βαζκφ εθαξκνγήο βαζηθψλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Μεηαμχ ησλ αξρψλ απηψλ είλαη νη επθαηξίεο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Γηνίθεζε ρνιηθψλ Μνλάδσλ, Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε, 

Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

 

Δηζαγσγή 

Ζ πνηφηεηα απνηειεί πνιπζχλζεηε έλλνηα, πνπ αθνξά φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο, απφ ηε ζρεδίαζε θαη παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέρξη ηε 

ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο αληαγσληζκφο ησλ ηηκψλ έρεη 

δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο πνηφηεηαο, αθνχ ε πνηφηεηα απνηειεί πιένλ 

πξνυπφζεζε γηα είζνδν θαη επηηπρεκέλε παξακνλή ζηηο αγνξέο, ηδίσο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.), πνπ ην κέιινλ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά επηζθαιέο ιφγσ ησλ έληνλσλ 

αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη απφ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε ρακειφ 

εξγαηηθφ θφζηνο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηε κάρε ηνπ πνηνηηθνχ θαη δηαθνξνπνηεκέλνπ 

πξντφληνο θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αγνξψλ πςειψλ απαηηήζεσλ. Ζ κεηαηφπηζε απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο πνηφηεηαο απνηειεί αλαγθαζηηθή 

ζηξαηεγηθή επηινγή, πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε.  

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) απνηειεί κηα λέα πξνζέγγηζε ζηε δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. ηε ΓΟΠ ε πνηφηεηα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε βειηίσζε 

ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ απνζθνπψληαο ζηελ νινθιεξσηηθή 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ ¨πειαηψλ¨, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε 

δέζκεπζε φισλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο.  

Γεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέηαζε ππφ ην πξίζκα ησλ 

ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ, ε πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ κεηαθξάδεηαη ζε έλα λέν ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζπλέπεηεο ζε βάζνο ρξφλνπ γηα φια ηα 

ηκήκαηα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο 

έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ απνδνρή ηεο 

αλάγθεο γηα βειηίσζε. 

mailto:katsirith@gmail.com
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Ο Γεξβηηζηψηεο (2005) ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ 

είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε πέληε γεληθψλ αξρψλ, κε πξψηε ηελ ππνζηήξημε, ελεξγφ 

ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, εζηίαζε ζηηο 

αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, έκθαζε ζηηο ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηεο πνηφηεηαο, ζπλνιηθή, ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο 

αλάιεςεο επζχλεο θαη ιήςε απνθάζεσλ κε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία. ηηο παξαπάλσ αξρέο 

ν Κέθεο (2005) ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, σο ην βαζηθφηεξν φπιν γηα ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ επηδίσμε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο πνηνηηθνχο εξγαδφκελνπο. Καηά ζπλέπεηα ε αλάπηπμε 

πξαθηηθψλ πνηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ 

αλάγθε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, πνπ 

δηαζέηεη ν νξγαληζκφο. Οη αλζξψπηλνη πφξνη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ελφο 

νξγαληζκνχ, έρνπλ ηελ πην αλεπαξθή δηαρείξηζε. Ίζσο γηαηί είλαη αληηθαηηθνί, άζηαηνη 

θαη απξφβιεπηνη, αληίζεηα απφ ηα πιηθά θαη ηηο κεραλέο. Ζ πνηφηεηα ησλ κεραλψλ κπνξεί 

λα κεηξεζεί ζρεηηθά εχθνια, φρη φκσο θαη ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Ο James (1998) ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ απαίηεζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πνηφηεηα. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ  είλαη θάηη αληίζηνηρν ηεο ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ φηαλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ζπλερείο βειηηψζεηο. Γηα ηνλ  Ληαξκαθφπνπιν (2003) ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηβίσζε 

κηαο επηρείξεζεο, γη‘ απηφ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ ζηηο λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο δελ 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο δαπάλε πνπ επηβαξχλεη ην θφζηνο παξαγσγήο, αιιά σο 

επέλδπζε, αθνχ κέζσ απηήο νη εξγαδφκελνη απμάλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη 

αλαπηχζζνληαη επαγγεικαηηθά. 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο απνηεινχλ εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ε 

θηινζνθία θαη νη αξρέο ηεο ΓΟΠ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο. Οη πνηθίιεο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο, 

πξνβάιινπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ (2007), 

νξγαλψζεθε, αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε πάλσ ζε έλα απζηεξά γξαθεηνθξαηηθφ 

κνληέιν, πνπ πξνσζνχζε ηελ νκνηνγέλεηα ρσξίο επί ηεο νπζίαο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

Ζ θνηλσλία, σο ηειηθφο απνδέθηεο ηνπ πξντφληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

βηψλεη ηε ρακειή πνηφηεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ρακειή 

πνηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πνπ ε ίδηα παξέρεη. 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο πξνέθπςε απφ ηελ παξαδνρή φηη ε πνηφηεηα 

έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηε γεληθεπκέλε απαίηεζε γηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ πξνηείλεηαη σο απνθαζηζηηθφο κνριφο 

αλάπηπμεο, δεδνκέλεο ηεο ζεψξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο θχξηνπ πφξνπ ηεο 

Δ.Δ. (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008). 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο δχν εθ ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Λαθσλίαο). Οη αξρέο 

πνπ δηεξεπλήζεθαλ αθνξνχλ ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζηε ζπλνιηθή θαη ζπζηεκαηηθή 
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ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο/ηάμεο. ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηρεηξεί λα απαληήζεη είλαη: 

ε πνην βαζκφ νη εθπ/θνί-δ/ληέο, αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ζεσξνχλ φηη ηνπο 

πξνζθέξνληαη επθαηξίεο επηκφξθσζεο θαη πψο ηηο αμηνπνηνχλ, 

ε πνην βαζκφ ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπ/θψλ-δ/ληψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο 

αμηνπνηνχλ θαη 

ε πνην βαζκφ ηα αηνκηθά (θχιν, ειηθία) θαη ππεξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά εθπ/θψλ-

δ/ληψλ (ρξφληα ππεξεζίαο, ζέζε επζχλεο πνπ θαηέρνπλ), πνπ ππεξεηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο, επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνληαη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο αμηνπνηνχλ. 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζήκεξα 

Ζ δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο έρεη νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ Taylor, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη, θπξίσο, ζηελ πνζνηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ιηγφηεξν έσο θαζφινπ ζηελ πνηνηηθή δηάζηαζε. Απηφ αληαλαθιάηαη ζηελ ειιηπή 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο, ζηε δπζθνιία νξγάλσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ζηελ 

απνπζία βησκαηηθήο κάζεζεο, ζηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, ζηελ έκθαζε ζηελ 

πνζφηεηα ηεο χιεο αγλνψληαο ηε δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ζηελ απνπζία 

θηλήηξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζηελ πιεζψξα 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ρσξίο δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα (Ήξγεο & Μαθξή, 2009). 

Καη απηφ ζπκβαίλεη ηε ζηηγκή πνπ πνιιέο ρψξεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, αμηνινγνχλ θαη βειηηψλνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο, επελδχνπλ ζηελ πνηφηεηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη λα δψζνπλ έλα δπλακηθφ παξφλ ζην δηεζλέο γίγλεζζαη. Ζ ζρέζε κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο, νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ήηαλ πάληα ακθίδξνκε.  

Οη δπλακηθέο νηθνλνκίεο πάληα αληινχζαλ ηελ ηζρχ ηνπο απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη δπλακηθά θαη 

άκεζα ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαλ. Έηζη εμεγείηαη ε αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηεζλείο κεηαβνιέο, λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο θαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, κέζα απφ πξαθηηθέο ζπλερνχο 

βειηίσζεο θαη εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Ζ δηακνξθσκέλε εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα δελ 

ππνζηεξίδεη ηέηνηεο πξαθηηθέο. Γη‘ απηφ ε πνηφηεηα πξέπεη λα απνηειέζεη ζηνηρείν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, λα απνθηήζεη ζπλέρεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

λα αληαλαθιά ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ παηδεία ησλ πνιηηψλ καο (Ήξγεο & Μαθξή, 2009). 

 

Δπηκόξθσζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 
Ζ επηκφξθσζε απνηειεί ζπζηεκαηηθή, ζπλερή θαη επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία, πνπ 

ππάγεηαη ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

εμαζθαιίδεη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

(Hargreaves, 1994). Ζ Δ.Δ. πξνζεγγίδνληαο ην δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2008).  
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χκθσλα κε κία δηεπξπκέλε ζεψξεζε, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπκπεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο θπζηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ηηο ζπλεηδεηέο θαη ζρεδηαζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ σθεινχλ άκεζα ή έκκεζα ην άηνκν, ηελ νκάδα, ην ζρνιείν θαη 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Μέζα ζε έλα ηέηνην 

πιαίζην νη εθπαηδεπηηθνί παξαθηλνχληαη λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, λα επεθηείλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ζπλνιηθφηεξε βειηίσζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο σο θνξείο αιιαγψλ. Δπνκέλσο, εθηφο απφ 

έξεπλα, αλαδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ ρξεηάδεηαη θξηηηθή αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο, πνπ δηαζέηνπλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηάδξαζε κε 

ηνπο καζεηέο θαη ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. 

Με δεδνκέλν φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελέρεη ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο θαη παξεκβάζεηο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ 

πξνζθέξεη ε δηνίθεζε, απφ ηε κηα, φπσο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο θαη άηππεο 

επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηελ άιιε, ε πνιππινθφηεηά ηεο είλαη 

εκθαλήο (Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2007). 

Απνηηκψληαο ηα έσο ηψξα επίζεκα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, εληνπίδνπκε 

ειιείςεηο, πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο. Οη ζρεηηθέο κειέηεο δείρλνπλ πσο ε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ζεηηθή, αιιά ε πνηφηεηά ηνπο ακθίβνιε. Ο ζρνιεηνθεληξηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπο, ε ζπγθεληξσηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, ηα ζρεηηθά κε ηνπο επηκνξθσηέο θαη 

ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ πξνβιήκαηα, ε κε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αληηθεηκεληθέο θαη 

θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο ησλ επηκνξθνχκελσλ, ζπληζηνχλ θάπνηεο απφ ηηο αδπλακίεο 

ηνπο. Δπηπιένλ, ζηεξνχληαλ ζπλέρεηαο, ζπλέπεηαο θαη ζπζηεκαηηθφηεηαο, αθνχ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, απνζπαζκαηηθφηεηα θαη κεηαθνξά 

πξνηχπσλ απφ ην εμσηεξηθφ, ρσξίο θακία πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ. Διάρηζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο επηκνξθνχκελνπο ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

πινπνίεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ εμαθνινπζεί λα ηα θαζηζηά κε 

ειθπζηηθά, ελψ απνπζηάδνπλ ε επειημία θαη ε πνιπηππία, αθνχ εμαληινχληαη ζε 

ζεκηλαξηαθήο κνξθήο, ζχληνκε ή καθξά επηκφξθσζε,  ρσξίο θαλελφο είδνπο 

δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηα ππνθείκελα (Ρεο 2006α, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2008, 

Γάξα & αΐηεο 2010). Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνξίζηεθε ζε εθείλνλ ηνπ απινχ 

απνδέθηε θαη εθηειεζηή νδεγηψλ  θαη εληνιψλ ζην γξαθεηνθξαηηθφ πιαίζην κηαο 

δηαρεηξηζηηθήο δηνίθεζεο. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ηα επίζεκα ζρεδηαζκέλα 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, νξγαλψζεθαλ ζε βξαρπρξφληα βάζε θαη 

δηεμήρζεζαλ ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ πιαίζην, πνπ αλέζηεηιε θάζε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο, 

απηελέξγεηαο θαη πξσηνβνπιίαο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν (Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2007). 

 

Σν πιηθό θαη ε κέζνδνο 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ππφ κειέηελ ζέκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε  πνζνηηθή έξεπλα κε 

γξαπηφ, αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην, θνηλφ γηα εθπαηδεπηηθνχο/δηεπζπληέο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείην απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

ηα αηνκηθά (θχιν, ειηθία) θαη ππεξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

φπνπ ππεξεηνχλ, ρξφληα ππεξεζίαο, ζέζε επζχλεο), ελψ ην δεχηεξν κέξνο πεξηιάκβαλε 15 

δειψζεηο, φπνπ θαινχληαλ λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ/δηαθσλνχλ 

κε ηελ θάζε κηα. πγθεθξηκέλα, νη δειψζεηο αθνξνχζαλ ζηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο πνπ 

ηνπο πξνζθέξνληαη, ζην βαζκφ αμηνπνίεζήο ηνπο, ζηελ επηδίσμε 

απηνεπηκφξθσζεο/απηνεθπαίδεπζεο, ζην βαζκφ θάιπςεο ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ, ζηε δηεπθφιπλζε-ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο θαη 
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ζηελ επηζπκεηή κνξθή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ (ρξφλνο δηεμαγσγήο, 

κεζνδνινγία). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ κε ηηο δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert, φπνπ: 1=«Γηαθσλψ πιήξσο», 2= «Γηαθσλψ ελ κέξεη», 3= 

«Γελ έρσ γλψκε», 4= «πκθσλψ ελ κέξεη» 5= «πκθσλψ πιήξσο».   
πλνιηθά εζηάιεζαλ 2.239 εξσηεκαηνιφγηα ζε 91 αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, απφ ηα νπνία 

επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 919, πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 41%. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο, βάζεη ησλ αηνκηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ρήκα 1. Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο 

βάζεη ηχπνπ ζρνιείνπ 
ρήκα 2. Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο 

βάζεη θχινπ 

ρήκα 3. Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο 

βάζεη ειηθηαθήο νκάδαο 
ρήκα 4. Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο 

βάζεη εηψλ ππεξεζίαο 
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ρήκα 5. Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο βάζεη ζέζεο επζχλεο 
 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε φηη ε θαηαλφεζε ησλ δειψζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνεγήζεθε 

ηεο ρνξήγεζήο ηνπ πηινηηθή εθαξκνγή ζε 10 εθπαηδεπηηθνχο θαη αθνχ αμηνινγήζεθαλ νη 

παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα ηνπο, νξηζηηθνπνηήζεθε ε έθηαζε, ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή 

ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εξγαιείνπ. 

Γηα ηελ ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηαηηζηηθφ 

Παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο SPSS 20 (Statistical Package for the Social 

Sciences). Δθαξκφζηεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα λα δηαπηζησζνχλ νη ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ ζε θάζε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο Likert θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή γηα λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ππήξραλ δηαθνξέο ζηνπο Μέζνπο ξνπο ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο 

 πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην t (t-test)  θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο ηεο 

δηαζπνξάο (ANOVA). Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2012 έσο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013. 

 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

πρλφηεηεο απαληήζεσλ γηα ηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζήο ηνπο  

 Γηα ιφγνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχκε θιίκαθα κε 3 βαζκίδεο. Έηζη, νη βαζκίδεο 

1 θαη 2 ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 

«Γηαθσλψ πιήξσο» θαη «Γηαθσλψ ελ κέξεη», κεηαζρεκαηίδνληαη θαη αληηζηνηρνχλ ζε 

«Γηαθσλψ».  Οη βαζκίδεο 4 θαη 5, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε «πκθσλψ ελ κέξεη» θαη 

«πκθσλψ πιήξσο», αληηζηνηρνχλ ζε «πκθσλψ», ελψ ε βαζκίδα 3 πνπ αληηζηνηρνχζε 

ζην «Γελ έρσ γλψκε» δηαηεξείηαη. 
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ρήκα 6. Οη απφςεηο ησλ εθπ/θψλ-δ/ψλ 

γηα ηελ επάξθεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

επηκφξθσζεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο 

 

 

 

   ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΓΔΝ ΔΥΧ ΓΝΧΜΖ 

    ΤΜΦΧΝΧ 

 

 

 

ρήκα 9. Οη απφςεηο ησλ εθπ/θψλ-δ/ληψλ 

γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηε 

δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ρήκα 8. Οη απφςεηο ησλ εθπ/θψλ-

δ/ληψλ γηα ηελ επηδίσμε 

απηνεπηκφξθσζεο 

ρήκα 7. Οη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ γηα ηηο 

επθαηξίεο γηα βειηίσζε-

επηκφξθσζε, πνπ πξνζθέξεη ε 

πνιηηεία 
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ηαηηζηηθά εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηε 

βαζκίδα εθπ/ζεο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο δηαζπνξάο (ANOVA) έδεημαλ φηη νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ γηα ηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζήο ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αλάινγα κε ηε βαζκίδα φπνπ ππεξεηνχλ.  

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηνπο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο (ANOVA) θαη ηνπ δείθηε Scheffe, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ βαζκίδσλ, φπνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί/δηεπζπληέο 

κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

 

Πίλαθαο 1. ηαηηζηηθνί δείθηεο απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο γηα ηηο δειψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο θαη ζην βαζκφ αμηνπνίεζήο ηνπο, αλά 

βαζκίδα 

 

Γήισζε F p ρνιείν 
Μέζνο 

φξνο 
Γηαθνξέο Μέζσλ Όξσλ P 

I.  Ζ αλαλέσζε θαη ελεκέξσζε ησλ γλψζεσλ 

πνπ κνπ πξνζθέξνληαη είλαη επαξθείο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζψ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ξφινπ κνπ σο εθπαηδεπηηθφο ή σο 

δηεπζπληήο 

 

6,423 

 

0,002 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 3,09 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ  0,198 0,115 

  ΓΤΜΝΑΗΟ 2,89 ΓΔΛ  0,439 0,003 

  ΓΔΛ 2,65 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,198 0,115 

    ΓΔΛ  0,241 0,219 

    

ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,439 0,003 

       

    ΓΤΜΝΑΗΟ -0,241 0,219 

II. Ζ πνιηηεία κνπ πξνζθέξεη αξθεηέο 

επθαηξίεο γηα βειηίσζε-επηκφξθσζε  

 

4,777 

 

0,009 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 2,45 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0,125 0,393 

ΓΤΜΝΑΗΟ 2,32 ΓΔΛ  0,376 0,010 

 ΓΔΛ 2,07 
ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,125 0,393 

   ΓΔΛ 0,251 0,161 

   
ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,376 0,010 

   ΓΤΜΝΑΗΟ -0,251 0,161 

III. Ζ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο  κνλάδαο,  

ελεκεξψλεη επαξθψο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο πνπ πινπνηνχληαη 

 

19,757 

 

0,000 ΓΖΜΟΣΗΚΟ 4,66 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0,380 0,000 

  ΓΤΜΝΑΗΟ 4,28 ΓΔΛ 0,066 0,726 

  ΓΔΛ 4,59 
ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,380 0,000 

    ΓΔΛ -0,314 0,002 

    
ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,066 0,726 

    ΓΤΜΝΑΗΟ  0,314 0,002 

 5,729 0,003 ΓΖΜΟΣΗΚΟ 3,24 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 0,220 0,061 

ρήκα 11. Οη απφςεηο ησλ εθπ/θψλ-

δ/ληψλ γηα ηελ επηκφξθσζε κέζσ 

δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

ρήκα 10. Οη απφςεηο ησλ εθπ/θψλ-δ/ληψλ 

γηα ην αλ ε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο θαη 

επηκφξθσζεο 
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IV. Ο αξηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, γηα ηα νπνία ελεκεξψλεη ε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, θαιχπηεη ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή 

ησλ δηεπζπληψλ 

ΓΤΜΝΑΗΟ 3,02 ΓΔΛ  0,374 0,012 

  ΓΔΛ 2,87 
ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,220 0,061 

    ΓΔΛ  0,153 0,517 

     

ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,374 0,012 

    ΓΤΜΝΑΗΟ -0,153 0,517 

V. Ζ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

4,795 0,008 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 4,44 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ 0,212 0,010 

ΓΤΜΝΑΗΟ 4,23 ΓΔΛ 0,133 0,364 

  ΓΔΛ 4,31 
ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,212 0,010 

    ΓΔΛ -0,079 0,734 

    
ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,133 0,364 

    ΓΤΜΝΑΗΟ 0,079 0,734 

VI. Ζ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 

24,472 

 

0,000 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 3,96 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0,502 0,000 

ΓΤΜΝΑΗΟ 3,46 ΓΔΛ 0,670 0,000 

  ΓΔΛ 3,29 
ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,502 0,000 

    ΓΔΛ  0,167 0,425 

    

ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,670 0,000 

    ΓΤΜΝΑΗΟ -0,167 0,425 

VII. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ 

 

21,311 

 

0,000 ΓΖΜΟΣΗΚΟ 3,91 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0,692 0,000 

  ΓΤΜΝΑΗΟ 3,22 ΓΔΛ  0,211 0,340 

  ΓΔΛ 3,70 
ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,692 0,000 

    ΓΔΛ -0,482 0,007 

    
ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ -0,211 0,340 

    ΓΤΜΝΑΗΟ  0,482 0,007 

VIII. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα εθηφο ηνπ 

εξγαζηαθνχ σξαξίνπ 

9,155 0,000 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 2,57 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ -0,483 0,000 

ΓΤΜΝΑΗΟ 3,06 ΓΔΛ -0,045 0,958 

  ΓΔΛ 2,62 
ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ  0,483 0,000 

    ΓΔΛ  0,437 0,030 

    
ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ  0,045 0,958 

    ΓΤΜΝΑΗΟ -0,437 0,030 

IX. Ζ επηκφξθσζε πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ 

δηαιέμεσλ ζε επηκνξθσηηθά θέληξα 

3,540 0,029 ΓΖΜΟΣΗΚΟ 3,35 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ -0,123 0,429 

  ΓΤΜΝΑΗΟ 3,47 ΓΔΛ -0,330 0,035 

  ΓΔΛ 3,68 
ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 0,123 0,429 

    ΓΔΛ -0,207 0,312 

    
ΓΔΛ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 0,330 0,035 

    ΓΤΜΝΑΗΟ 0,207 0,312 

ηαηηζηηθά εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηα 

αηνκηθά θαη ππεξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

I.  Τπεξεηνχληεο ζε Γεκνηηθά ρνιεία 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ t (t-test) έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

αλάινγα κε ην θχιν θαη ηε ζέζε επζχλεο πνπ θαηέρνπλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο ηεο δηαζπνξάο (ANOVA) έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

απφςεηο ηνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Αληίζεηα, ε αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο (ANOVA) 

έδεημε φηη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ηνπο. 
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ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθνί δείθηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ t (t-test), ην νπνίν έδεημε ζε πνηεο δειψζεηο δηαθνξνπνηνχληαη νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο.  

 

Πίλαθαο 2. χγθξηζε κέζσλ φξσλ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο 

 
Γήισζε Φχιν Μέζνο 

Όξνο 

Γηαθνξά 

Μέζσλ 

Όξσλ 

t p 

I.  Ζ πνιηηεία κνπ πξνζθέξεη αξθεηέο επθαηξίεο γηα 

βειηίσζε-επηκφξθσζε 

 

ΑΝΓΡΑ 

 

  2,640 

 

0,265 

 

2,117 

 

0,035 

 

ΓΤΝΑΗΚΑ 

 

2,375 

   

II.Ο αξηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

γηα ηα νπνία ελεκεξψλεη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, 

θαιχπηεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ δηεπζπληψλ 

 

 

ΑΝΓΡΑ 

 

 

3,459 

 

 

0,297 

 

 

2,383 

 

 

0,018 

 

ΓΤΝΑΗΚΑ 

 

3,162 

 

 

  

III.Ζ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο  κνλάδαο ή νη 

πξντζηάκελνη  δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

 

ΑΝΓΡΑ 

 

4,366 

 

0,239 

 

2,379 

 

0,018 

 

ΓΤΝΑΗΚΑ 

 

4,127 

 

 

  

IV. Ζ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

ΑΝΓΡΑ 

 

4,173 

 

0,298 

 

2,622 

 

0,009 

 

ΓΤΝΑΗΚΑ 

 

3,875 

 

 

  

 

II. Τπεξεηνχληεο ζε Γπκλάζηα 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ t (t-test) έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ Γπκλαζίσλ, αλάινγα 

κε ην θχιν θαη ηε ζέζε επζχλεο πνπ θαηέρνπλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο 

δηαζπνξάο (ANOVA) έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ηνπο 

αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο.  

Ο Πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηνπο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε 

ηεο δηαζπνξάο θαη ηνπο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θξηηήξην Scheffe, πνπ εθαξκφζηεθε 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ Γπκλαζίσλ κε δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο, αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο. 

 

Πίλαθαο 3. ηαηηζηηθνί δείθηεο απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο γηα ηηο επθαηξίεο 

επηκφξθσζεο θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο/δηεπζπληέο 

Γπκλαζίσλ, αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο 

 
Γήισζε F p Υξφληα 

Τπεξεζίαο 

Μέζνο 

Όξνο 

Γηαθνξά Μέζσλ Όξσλ p 

I. Ζ δηεχζπλζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

ελζαξξχλεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε 

επηκνξθσηηθά 

4,067 0,001 1-5 4,17 

1-5 

6-10 0,405 0,637 

  6-10 3,76 11-15 -0,103 0,999 

  11-15 4,27 16-20 -0,405 0,698 

  16-20 4,57 21-25 -0,225 0,966 

  21-25 4,39 26-30 -0,218 0,978 

  26-30 4,38 

6-10 

1-5 -0,405 0,637 

    11-15 -0,508 0,247 

    16-20 -0,810 0,007 

    21-25 -0,631 0,073 
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πξνγξάκκαηα 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    26-30 -0,623 0,135 

    

11-15 

1-5 0,103 0,999 

    6-10 0,508 0,247 

    16-20 -0,302 0,843 

    21-25 -0,123 0,997 

    26-30 -0,115 0,998 

    

16-20 

1-5 0,405 0,698 

    6-10 0,810 0,007 

    11-15 0,302 0,843 

    21-25 0,179 0,982 

    26-30 0,187 0,984 

    

21-25 

1-5 0,225 0,966 

    6-10 0,631 0,073 

    11-15 0,123 0,997 

    16-20 -0,179 0,982 

    26-30 0,008 1,000 

    

26-30 

1-5 0,218 0,978 

    6-10 0,623 0,135 

    11-15 0,115 0,998 

    16-20 -0,187 0,984 

    21-25 -0,008 1,000 

 

III. Τπεξεηνχληεο ζε ΓΔΛ 

ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ ΓΔΛ ε εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ t (t-

test) έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ απαληνχλ αλάινγα κε ην αλ 

θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο, ελψ ην θχιν θάλεθε πσο δελ δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηηο 

απφςεηο ηνπο. Αληίζηνηρα, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ηεο δηαζπνξάο 

(ANOVA) δελ πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ηνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα 

ρξφληα ππεξεζίαο. 

ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθνί δείθηεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ t (t-test) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δειψζεσλ ζηηο νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλάινγα κε ην αλ ππεξεηνχλ ή φρη ζε 

ζέζε επζχλεο. 

 

Πίλαθαο 4. χγθξηζε κέζσλ φξσλ ησλ απφςεσλ ησλ ππεξεηνχλησλ ζε ΓΔΛ γηα ηηο 

επθαηξίεο επηκφξθσζεο θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζήο ηνπο, αλάινγα κε ηε ζέζε επζχλεο 

πνπ θαηέρνπλ 
Γήισζε Θέζε 

Δπζχλεο 

Μέζνο 

Όξνο 

Γηαθνξά 

Μέζσλ Όξσλ 

t p 

I.  Ζ αλαλέσζε θαη ελεκέξσζε ησλ γλψζεσλ πνπ 

κνπ πξνζθέξνληαη είλαη επαξθείο, πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζψ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ κνπ 

σο εθπαηδεπηηθφο ή σο δηεπζπληήο 

ΝΑΗ 3,42  

0,861 

 

2,198 

 

0,030 

ΟΥΗ 2,56    

II.  Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα 

ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ 

σξαξίνπ 

ΝΑΗ 2,75  

-1,055 

 

-2,346 

 

0,021 

ΟΥΗ 3,81    

III.  Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα 

ιακβάλεη ρψξα εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ 

 

ΝΑΗ 3,67  

1,158 

 

2,516 

 

0,013 

ΟΥΗ 2,51    

IV.  Ζ επηκφξθσζε πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ΝΑΗ 3,58  

-0,680 

 

-2,389 

 

0,018 
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δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ 

ΟΥΗ 4,26    

V.  Ζ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ/δηνηθεηηθφ 

έξγν δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηνβειηίσζεο 

ΝΑΗ 4,92  

0,317 

 

2,954 

 

0,006 

ΟΥΗ 4,60 

 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

Γπκλαζίσλ θαη ΓΔΛ απαληνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, γη‘ απηφ παξνπζηάδνληαη 

μερσξηζηά, αλ θαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηηο επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζεσξεί επαξθή ηα 

πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο/δηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχλ ζε Γπκλάζηα θαη ΓΔΛ. Παξαηεξνχκε πσο φζν 

αλεβαίλνπκε βαζκίδα εθπαίδεπζεο απμάλεηαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ 

επάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο (ρήκα 

6). Πξνβάιιεη, επνκέλσο, ε αλαγθαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο 

επηκφξθσζεο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο, 

αλαγθαηφηεηα πνπ επηζεκαίλεη θαη ε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2008), ζηελ 

νπνία  θάλεθε φηη ην έιιεηκκα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ σο πξνο ηελ πνηφηεηά 

ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, απνηειεί αληηθίλεηξν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπο.  

ε φ,ηη αθνξά ζηηο επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε, πνπ παξέρεη ε Πνιηηεία, νη απφςεηο ησλ 

εθπ/θψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηαπηίδνληαη, θαηαδεηθλχνληαο ην έιιεηκκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο γηα βειηίσζε θαη αλάπηπμε 

(ρήκα 7). Φαίλεηαη πσο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πνιηηείαο ή δελ είλαη ηδηαίηεξα μεθάζαξν 

πσο ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε επηηπγράλεηαη κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο 

επηκφξθσζεο,  αλ θαη απηφ θαηαδεηθλχνπλ ηα κέρξη ηψξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. ηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηεο Παπαλανχκ (1995) θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ (2008). Παξφια απηά νη εθπαηδεπηηθνί/δηεπζπληέο θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ 

(Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ, ΓΔΛ) παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη ζην δήηεκα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επάξθεηαο, ηελ νπνία επηδηψθνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ πξνζθέξνληαη (ρήκα 8), 

θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ησλ Τθαληή & 

Βνδαΐηε (2007). 

Αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο δηεχζπλζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ πξντζηακέλσλ 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη ηξεηο νκάδεο εθθξάδνπλ ηδηαίηεξα κεγάιν 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (ρήκα 9). Μηα πηζαλή εξκελεία είλαη πσο νη 

δηεπζπληέο/πξντζηάκελνη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο νπζηαζηηθήο 

βνήζεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζην ξφιν ηνπο, ζε κηα 

επνρή φπνπ νη κεγάιεο θαη γξήγνξεο αιιαγέο δελ κπνξνχλ λα ηνπο βξνπλ 

απξνεηνίκαζηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2008), κφλν ν 

έλαο ζηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ, αιιά ε 
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ειιηπήο πιεξνθφξεζε, κεηά ηελ έιιεηςε ρξφλνπ,  απνηειεί ηε δεχηεξε βαζηθή δπζθνιία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.  

ε φ,ηη, φκσο, αθνξά ζηηο πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο, πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηε 

δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππεξεηνχλησλ ζε Γπκλάζηα θαη 

ΓΔΛ παξνπζηάδεηαη κε ηθαλνπνηεκέλν (ρήκα 10). Καηά κία έλλνηα απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην φηη ε δηεχζπλζε δελ αληηιακβάλεηαη επαξθψο ην ξφιν ηεο σο θνξέα 

αιιαγψλ θαη δηακφξθσζεο θνπιηνχξαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Καηά κία άιιε έλλνηα, 

αξθεηνί δηεπζπληέο πξνβάιινπλ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο σο αληηθεηκεληθή δπζθνιία. 

χκθσλα κε ηνπο Γεσξγηάδε θ.α. (2005), ην νηθνλνκηθφ θφζηνο δελ πξέπεη λα απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ, αιιά λα 

αληηκεησπίδεηαη σο νηθνλνκηθή επέλδπζε πνπ κεηαθέξεηαη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ 

νκάδα ζηφρν δει. ζηνπο εθπ/θνχο θαη θαη‘ επέθηαζε ζηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο θαιιηεξγνχλ έλα ζεηηθφ, ζπλαδειθηθφ θιίκα, εληζρχνπλ, ελδπλακψλνπλ θαη 

ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο.  

ρεηηθά κε ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, εληφο ή 

εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ δηράδνληαη, γη‘ 

απηφ θαη ζεσξνχκε πσο απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Αληίζηνηρεο έξεπλεο (Ρεο 

2006β, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2008, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2010, Γάξξα & αΐηεο 

2010, Παπατσάλλνπ θ.α., 2013,) θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ην πάγην αίηεκα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, εληαγκέλε νξγαληθά ζηε ζρνιηθή δσή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, ψζηε λα πάςεη λα απνηειεί «εμσηεξηθφ ζηνηρείν». Έηζη, ζα 

κπνξέζεη λα εζηηάζεη θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ ζε κεγάιν 

βαζκφ επεξεάδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη απφ ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηδηνκνξθίεο ηεο 

εθάζηνηε θνηλσλίαο.  

Αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ ηάζζεηαη 

ππέξ ηεο επηκφξθσζεο κέζσ δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (ρήκα 

11), ρσξίο φκσο λα απνξξίπηνπλ ηελ επηκφξθσζε κέζσ δηαιέμεσλ ζε επηκνξθσηηθά 

θέληξα. Σν ζίγνπξν είλαη πσο δελ απαμηψλεηαη ε ζεσξεηηθή κάζεζε θαη ε ζεκαζία ηεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, αιιά ε αμία ησλ ζεσξηψλ κεηψλεηαη, φηαλ ηνπνζεηνχληαη εθηφο 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαη πξνβιεκάησλ. Ζ ζχλδεζε ηεο 

επηκφξθσζεο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, εληζρχεηαη θαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Τθαληή & Βνδαΐηε (2007), Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ (2010), Παπατσάλλνπ θ.α. (2013).  

Ζ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο γηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζην 

δηδαθηηθφ/δηνηθεηηθφ έξγν δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηνβειηίσζεο, δειψλνπλ φινη ζρεδφλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη απφ ηηο ηξεηο νκάδεο. πσο ζπκπεξαίλεη θαη ε έξεπλα ησλ Τθαληή & 

Βνδαΐηε (2007) νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη δεθηηθνί ζε λένπο ηξφπνπο 

επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηα επξήκαηά καο δείρλνπλ φηη ε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπ/θψλ-δ/ληψλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

επηκφξθσζή ηνπο (Πίλαθαο 1). Έηζη, νη δηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη 

πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνη απφ ηνπο δηεπζπληέο Γπκλαζίσλ ζε ζέκαηα 

επηκφξθσζεο θαη πεπεηζκέλνη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζπνπδαηφηεηά ηεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γη‘ απηφ θαη ηνπο ελζαξξχλνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί/δηεπζπληέο ησλ ΓΔΛ παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ απμεκέλεο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππεξεηνχληεο ζε Γεκνηηθά ζρνιεία, ίζσο θαη 
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ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ηδηφκνξθσλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ (θαηλφκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

καζεηψλ), γη‘ απηφ θαη ζεσξνχλ αλεπαξθή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ηελ 

επηκφξθσζε πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ειάρηζηεο ηηο επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε πνπ 

πξνζθέξεη ε Πνιηηεία.  

Χο πξνο ηε κεζνδνινγία ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο νη ππεξεηνχληεο ζε ΓΔΛ, 

παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο/δηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζην λα γίλνληαη κέζσ δηαιέμεσλ ζε επηκνξθσηηθά θέληξα.  

Οη δηεπζχλζεηο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ΓΔΛ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζπλεπείο απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο σο πξνο ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, πνπ πινπνηνχληαη, ζπγθξηηηθά κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ 

Γπκλαζίσλ. Απηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί, φζνλ αθνξά ζηνπο δηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ, 

κε ηελ επαηζζεζία πνπ δηαζέηνπλ ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο ε νπνία, φπσο αλαθέξζεθε, 

εθδειψλεηαη θαη κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα παξαθνινπζνχλ 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ φζνλ αθνξά ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ΓΔΛ,  κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ απμεκέλσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηά.  

Δλδηαθέξνλ έρνπλ ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ/δηεπζπληψλ θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ, αλαθνξηθά κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη ππεξεηνχληεο ζε Γεκνηηθά θαη ΓΔΛ  ηάζζνληαη 

ππέξ ηεο επηκφξθσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ, ελψ νη ππεξεηνχληεο 

ζε Γπκλάζηα πξνηηκνχλ λα παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθηφο 

εξγαζηαθνχ σξαξίνπ. Γεδνκέλεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη αλαγθαηφηεηαο ηεο εληφο 

σξαξίνπ επηκφξθσζεο, ελδνζρνιηθήο, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα κέρξη ηψξα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, απφ ηε κηα θαη ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα, 

ησλ  δηεπζχλζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη ΓΔΛ ζε δεηήκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπο, απφ ηελ άιιε, πξνβάιιεη σο αλακελφκελε ε πξφθξηζε δηεμαγσγήο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εληφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ.  

Σέινο, νη δηεπζχλζεηο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

δξαζηήξηεο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. 

ε φ,ηη αθνξά ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα δείρλνπλ πσο 

νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ-δηεπζπληψλ επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηα αηνκηθά φζν θαη 

απφ ηα ππεξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Έηζη, νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί ζε Γεκνηηθά ζρνιεία παξνπζηάδνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο 

επθαηξίεο επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξεη ε Πνιηηεία, απφ ηελ θάιπςε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο θαη απφ ηε δηεπθφιπλζε πνπ ηπγράλνπλ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο 

ηνπο κνλάδαο. Δπηπιένλ, ηάζζνληαη ππέξ κηαο πην δξαζηήξηαο δηεχζπλζεο ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ επηκφξθσζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Πίλαθαο 2). Με ην 

ηειεπηαίν ζπκθσλνχλ θαη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί Γπκλαζίσλ, νη νπνίεο δειψλνπλ πσο 

αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε πνπ ηνπο δίλνληαη θαη 

πξνηηκνχλ λα επηκνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ, αληίζεηα απφ 

ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Γεκνηηθά θαη Γπκλάζηα, νη 

απφςεηο ηνπο επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηελ ειηθία ηνπο, φζν θαη απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο 

πνπ δηαζέηνπλ. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ κεηαμχ 35-44 εηψλ είλαη 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ειηθίαο 45-54 εηψλ, αλαθνξηθά κε 

ηελ ελεκέξσζε απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ πινπνηνχληαη, ελψ αλαθνξηθά κε ηνπο ππεξεηνχληεο ζε Γπκλάζηα, νη εθπαηδεπηηθνί 
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κεηαμχ 23-34 εηψλ επηζεκαίλνπλ έιιεηκκα ελεκέξσζεο, ελζάξξπλζεο θαη δηεπθφιπλζεο 

απφ ηε δηεχζπλζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπγθξηηηθά κε 

φζνπο αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα  45-54 εηψλ.   

Δπηπιένλ, νη λεφηεξνη ζε ρξφληα ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθνί Γπκλαζίσλ, 6-10 ρξφληα, δελ 

παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε 16-20 ρξφληα 

ππεξεζίαο (Πίλαθαο 3).   

Αιιά θαη ε ζέζε επζχλεο, πνπ θαηέρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, θαίλεηαη πσο δηαθνξνπνηεί 

ηηο απφςεηο ηνπο. ζνη θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο ζε Γεκνηηθά θαη ΓΔΛ (Πίλαθαο 4) 

παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο επθαηξίεο γηα βειηίσζε πνπ ε 

Πνιηηεία πξνζθέξεη θαη ηελ επάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο, αλ θαη απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο 

(Παπαζσκάο 2006, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2010,). Δπίζεο, πξνθξίλνπλ ηελ επηκφξθσζε 

εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ, ίζσο γηα λα απνθεπρζεί ε ελδερφκελε αλαζηάησζε πνπ ζα 

πξνθιεζεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δεδνκέλνπ πσο δελ πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηα 

δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε πεξίπησζε επηκφξθσζεο εληφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ. εκαληηθά 

είλαη ηα επξήκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί Γπκλαζίσλ, πνπ δελ θαηέρνπλ 

ζέζε επζχλεο, δελ παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεκέξσζε, 

ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε πνπ ηπγράλνπλ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

κνλάδαο γηα ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.  

Δπηζεκάλζεηο  
Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ζε δηεζλέο επίπεδν, έρεη μεθηλήζεη απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Ζ Δ.Δ. αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαζψο ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ-κειψλ πξνηείλεηαη σο απνθαζηζηηθφο κνριφο αλάπηπμεο. 

ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, 

πνπ ζπληεινχληαη φρη κφλν ζηελ Δ.Δ. αιιά ζε παγθφζκην επίπεδν, ηίζεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

αλαδηάξζξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα κάο νδεγνχλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα πσο νη δχν αξρέο ηεο ΓΟΠ, 

πνπ δηεξεπλήζακε, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ζε θάπνηεο 

άιιεο φρη. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ην έδαθνο είλαη πξφζθνξν θαη νη εθπαηδεπηηθνί/δηεπζπληέο είλαη 

πξφζπκνη λα εληάμνπλ ηε θηινζνθία ηεο  ΓΟΠ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ. Δθείλν 

πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα θαηαλνεζεί απφ ηελ Πνιηηεία ε αλαγθαηφηεηα επίηεπμεο θαη δηαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ησλ δηεξγαζηψλ, πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο. Ζ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζα δεκηνπξγήζεη ζρνιεία κε θνπιηνχξα πνηφηεηαο, απνηειεζκαηηθά, ηθαλά 

λα παξαθνινπζνχλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηεζλείο αιιαγέο, λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ κειψλ ηνπο, ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε ζπλεπάγεηαη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ. Κάζε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη ακθίδξνκεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Ο ζηξαηεγηθφο θαη 

ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δξάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπ, ζπλδέεηαη θαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Απηφ πξέπεη λα απνηειεί θαη ην 

δεηνχκελν. 

Ζ επίηεπμε πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζπληειείηαη θαη κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία πξνάγεηαη κέζα απφ κηα θαιά ζρεδηαζκέλε επηκνξθσηηθή 

πνιηηηθή κε δηα βίνπ πξννπηηθή, αθνχ έηζη εληζρχνληαη νη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο 

ηνπο, ελδπλακψλεηαη ε ζέζε ηνπο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ππφζηαζε.  

Μηα απνηειεζκαηηθή επηκνξθσηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα εμεηδηθεχεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην 
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πεξηερφκελφ ηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο νπνίνπο ζα 

εκπιέθεη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζή ηεο. Ζ ζπλέρεηα, ε ζπλέπεηα, ε 

ζπζηεκαηηθφηεηα, ε δηάξθεηα, ε ζπλνρή θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο θνξέα 

αιιαγψλ, πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθνχο άμνλεο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο. 
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Περύληψη 

Ζ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη θπξίαξρε. Παξφια απηά, 

ε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηζρλή αλαινγηθά κε ηνπο 

άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Αξθεηέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ελψ πνιιέο γπλαίθεο δηαζέηνπλ ηα ηππηθά θαη ηα 

νπζηαζηηθά πξνζφληα φπσο επίζεο θαη ηα απαξαίηεηα κεηξήζηκα κφξηα γηα ηελ θαηάιεςε δηεπζπληηθήο 

ζέζεο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο, σο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ειάρηζηα, παξά ηηο ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο ησλ Strober θαη Tyack (1980), πνιιά ρξφληα 

πξηλ «Γηαηί νη γπλαίθεο δηδάζθνπλ θαη νη άληξεο δηνηθνχλ;» εμαθνινπζεί λα αληαλαθιά ηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε. ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη νη φξνη δηνίθεζε, δηεχζπλζε θαη 

εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε, πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηνίθεζεο 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηεξεπλψληαη νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη ηα αίηηα ηεο ρακειήο 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Διούκηςη πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, φϑλο, ϊνδρεσ, γυναύκεσ, αύτια 
υποαντιπροςώπευςησ  

Δηζαγσγή 

Οι ραγδαύεσ εξελύξεισ που ςυμβαύνουν ςτην κοινωνύα, ςτην οικονομύα και ςτον πολιτιςμϐ, 
τϐςο ςτη χώρα μασ ϐςο και διεθνώσ, ϋχουν ςημαντικϋσ επιπτώςεισ και ςτο χώρο τησ 
εκπαύδευςησ (Δαρϊκη, 2007). Η εκπαιδευτικό ηγεςύα διαδραματύζει πολϑ ςημαντικϐ ρϐλο 
ςτην αποτελεςματικό λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων και οφεύλει να ανταπεξϋλθει ςε 
ϋνα περιβϊλλον που ςυνεχώσ αλλϊζει. Ο ρϐλοσ των διευθυντών/ντριών κρύνεται βαθϑτατα 
ουςιαςτικϐσ και περύπλοκοσ καθώσ επηρεϊζει ϊμεςα την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

Οι εξελύξεισ δεν ϊφηςαν ανεπηρϋαςτουσ τουσ κοινωνικοϑσ ρϐλουσ των φϑλων. Ενώ 
λοιπϐν θεωρητικϊ ϋχει επιτευχθεύ ιςϐτητα των δϑο φϑλων, οι ανιςϐτητεσ εισ βϊροσ των 
γυναικών επικρατοϑν ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ και κυρύωσ αφοροϑν τισ θϋςεισ ηγεςύασ, 
που εύναι ςυνυφαςμϋνεσ με την ανϊληψη πρωτοβουλιών, τη λόψη αποφϊςεων και την 
επαγγελματικό καταξύωςη. Ακϐμα κι αν η εκπαιδευτικό ηγεςύα θεωρεύται ςημαντικό ςτη 
ςχολικό αποτελεςματικϐτητα, οι κϑριεσ γραμμϋσ προτϑπων ηγεςύασ επικρύθηκαν ϐτι 
διακατϋχονται απϐ μια ανδροκρατοϑμενη προκατϊληψη ϐταν εφαρμϐζεται ςτισ γυναύκεσ. Η 
Κογκύδου (2005) αναφϋρει πωσ το κυρύαρχο διοικητικϐ μοντϋλο που ςυναντϊμε εύναι το 
ςτερεϐτυπο «διοικητόσ = ϊνδρασ», το οπούο δρα ωσ αναςταλτικϐσ παρϊγοντασ ςτην εξϋλιξη 
τησ καριϋρασ των γυναικών. 

Ζ δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε-δηεύζπλζε-εγεζία. Απνζαθήληζε ελλνηώλ 

Ετυμολογικϊ ο ϐροσ «διούκηςη» προϋρχεται απϐ το ρόμα «διοικώ» που ςημαύνει μεριμνώ 
για την ολοκλόρωςη ενϐσ ϋργου. Ο αϏτησ (2000) και ο Καμπουρύδησ (2002) υποςτηρύζουν 
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ϐτι η διούκηςη εύναι ϋνα επιςτημονικϊ προςδιοριςμϋνο ςϑςτημα κανϐνων βϊςει του οπούου 
λειτουργοϑν προγραμματιςμϋνα οι ανθρώπινοι και υλικού πϐροι του οργανιςμοϑ για την 
υλοπούηςη των ςτϐχων του, προσ την κατεϑθυνςη τησ ενςυνεύδητησ δρϊςησ για ϐςο το 
δυνατϐν μεγιςτοπούηςη των προςπαθειών, για ϐςο το δυνατϐν μεγαλϑτερη 
αποτελεςματικϐτητα και ποιϐτητα μϋςω τησ παρϐτρυνςησ και τησ παρώθηςησ. Η διούκηςη 
ςτην εκπαύδευςη (educational management) ενϋχει ιδιαιτερϐτητεσ, αφοϑ δεν εύναι απλό 
εφαρμογό των νϐμων, καθώσ ο κϑριοσ ςκοπϐσ τησ εύναι η βελτύωςη του παρεχϐμενου 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου και η ςυνεργαςύα ϐλων των εμπλεκϐμενων μερών για να επιτευχθοϑν 
οι ςτϐχοι τησ διδαςκαλύασ (αϏτησ, 2008). Η διαδικαςύα τησ διούκηςησ ςτην εκπαύδευςη 
ακολουθεύ τϋςςερα ςτϊδια: «του ςχεδιαςμοϑ- προγραμματιςμοϑ, τησ οργϊνωςησ, τησ 
διεϑθυνςησ και του ελϋγχου» (Μπουραντϊσ, 2002). 

Ο ϐροσ εκπαιδευτικό διεϑθυνςη (educational administration) ςϑμφωνα με τουσ Bell και 
Bush (2002), εύναι η καθημερινό ρουτύνα γραφειοκρατύασ. Επιπρϐςθετα, ο αϏτησ (2008) 
αναφϋρει ϐτι διεϑθυνςη λειτουργεύ ωσ κομμϊτι τησ διούκηςησ, περιλαμβϊνει ενϋργειεσ των 
διευθυντικών ςτελεχών που ϋχουν ςχϋςη με το χειριςμϐ του ανθρώπινου δυναμικοϑ του 
οργανιςμοϑ. 

Η εκπαιδευτικό ηγεςύα (educational leadership) ϋχει πολλϋσ προςεγγύςεισ ςτον οριςμϐ 
τησ. Ο Μπουραντϊσ (2005), ςυνθϋτοντασ βιβλιογραφικϊ την ϋννοια τησ ηγεςύασ, την ορύζει 
ωσ μια διαδικαςύα επηρεαςμοϑ ςκϋψησ, ςυναιςθημϊτων, ςτϊςεων και ςυμπεριφορών μιασ 
μικρόσ ό μεγϊλησ τυπικόσ ό ϊτυπησ ομϊδασ ανθρώπων απϐ ϋνα ϊτομο (ηγϋτη) ϋτςι ώςτε 
πρϐθυμα και εθελοντικϊ και με την ςυνεργαςύα να πραγματοποιοϑν το καλϑτερο δυνατϐ για 
να υλοποιόςουν αποτελεςματικοϑσ ςτϐχουσ, που απορρϋουν απϐ την αποςτολό τησ ομϊδασ 
και τη φιλοδοξύα τησ για πρϐοδο και εξϋλιξη. υνοπτικϊ, ςυμπεραύνουμε ϐτι εξύςου χρόςιμη 
εύναι η οπτικό του/τησ διευθυντό-ντριασ/manager ϐπωσ και του/τησ διευθυντό-
ντριασ/ηγϋτη για να εμπνϋει το ϐραμα ςτη ςχολικό μονϊδα. 

Η διούκηςη ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη 

χηματικϊ το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα αναπαρύςταται ωσ μια πυραμύδα (χόμα 
1) ϐπου ςτην κορυφό βρύςκεται το υπουργεύο Παιδεύασ, το οπούο εύναι το κϋντρο λόψησ των 
αποφϊςεων και ϋχει την ευθϑνη για την εκπαιδευτικό πολιτικό που αςκεύ. ϑμφωνα με το 
Προεδρικϐ Διϊταγμα 147/76 «Περύ Οργανιςμοϑ τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του ΤΠΕΠΘ», το 
υπουργεύο Παιδεύασ ςε εθνικϐ επύπεδο διαρθρώνεται ςε τμόματα, Διευθϑνςεισ και Γενικϋσ 
διευθϑνςεισ.  

ε περιφερειακϐ επύπεδο, οι Περιφερειακϋσ Διευθϑνςεισ Εκπαύδευςησ αςκοϑν τον ϋλεγχο 
και την εποπτεύα ςε ϐλεσ τισ αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και τησ 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του υπουργεύου Παιδεύασ (Νϐμοσ 2986/2002) και εδρεϑουν 
ςτην «πρωτεϑουςα» κϊθε περιφϋρειασ. Οι Περιφερειακού Διευθυντϋσ/ντριεσ Εκπαύδευςησ 
διορύζονται και παϑονται απϐ τον εκϊςτοτε υπουργϐ Παιδεύασ. 

ε νομαρχιακϐ επύπεδο, οι Διευθϑνςεισ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ αςκοϑν τη διούκηςη 
και τον ϋλεγχο των ςχολικών μονϊδων που ανόκουν ςτην περιφϋρειϊ τουσ και οι ςχολικού 
ςϑμβουλοι ϋχουν την ευθϑνη για την επιςτημονικό και παιδαγωγικό καθοδόγηςη των 
εκπαιδευτικών (Νϐμοσ 1304/1982, Προεδρικϐ Διϊταγμα  214/1984).  

τη βϊςη τησ πυραμύδασ, βρύςκεται το ςϑνολο των ςχολικών μονϊδων τησ 
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, οι οπούεσ οφεύλουν να εκτελοϑν τισ εντολϋσ που λαμβϊνουν, 
μην ϋχοντασ ουςιαςτικϊ καμύα «αυτονομύα» (Argyropoulou, 2007). Ο/Η διευθυντόσ/ντρια 
προϏςταται ιεραρχικϊ του εκπαιδευτικοϑ και διοικητικοϑ προςωπικοϑ τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ και αναπληρώνεται ϐταν απουςιϊζει απϐ τον/την υποδιευθυντό/ντρια. Ο 
ςϑλλογοσ διδαςκϐντων, ο οπούοσ αποτελεύται απϐ ϐλουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, ανεξαρτότωσ 
εύδουσ εργαςιακόσ ςχϋςησ, αποτελεύ ϋνα ςυλλογικϐ ϐργανο, ϐπου με πρϐεδρο τον/την 
διευθυντό/ντρια, αποφαςύζουν για την καλϑτερη λειτουργύα του ςχολεύου και τη βελτύωςη 
του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 
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ϑμφωνα με τα προαναφερθϋντα, καταλόγουμε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι το ελληνικϐ 
εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα χαρακτηρύζεται ωσ ςυγκεντρωτικϐ και γραφειοκρατικϐ. Οι ςχολικϋσ 
μονϊδεσ ϋχουν ελϊχιςτα περιθώρια ϊςκηςησ διούκηςησ αφοϑ οι νϐμοι, οι εγκϑκλιοι και οι 
διατϊξεισ που αφοροϑν την οργϊνωςη των ςχολικών μονϊδων περιγρϊφουν με μεγϊλη 
ακρύβεια τη λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων χωρύσ να αφόνουν περιθώρια για 

αυτοτϋλεια. (Κουτοϑζησ, Αθαναςοϑλα-Ρϋππα κ.ϊ. 1999).  

 

 

χόμα 1 : αϏτησ, 2008: 225 

Υϑλο και διούκηςη τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

Ερευνώντασ τη βιβλιογραφύα που ςχετύζεται με τα ζητόματα των δϑο φϑλων, και 
ειδικϐτερα ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ, παρατηρεύται το εξόσ παρϊδοξο φαινϐμενο: οι 
γυναύκεσ ενώ επιλϋγουν ωσ επαγγελματικό εναςχϐληςη το διδαςκαλικϐ επϊγγελμα, 
εντοϑτοισ αποφεϑγουν την ιεραρχικό εξϋλιξη και δεν επιλϋγουν να καταλϊβουν κϊποια 
διοικητικό θϋςη. υνεπώσ, οι γυναύκεσ βρύςκονται ςτο περιθώριο ωσ ςυνϋπεια τησ χαμηλόσ 
αντιπροςώπευςόσ τουσ ςτη διοικητικό ιεραρχύα αλλϊ και λϐγω ϋλλειψησ ευκαιριών να 
αποκτόςουν πρϐςβαςη ςε αυτοϑσ τουσ χώρουσ (Μαραγκουδϊκη, 1997). Απϐ αυτό τη 
διαπύςτωςη δημιουργοϑνται πολλού προβληματιςμού.  

Εύναι γεγονϐσ πωσ πολλϋσ γυναύκεσ διαθϋτουν τα απαραύτητα προςϐντα, τισ ικανϐτητεσ, 
τισ δεξιϐτητεσ και την επαγγελματικό εμπειρύα για να εξελιχθοϑν ςτην ιεραρχύα τησ 
εκπαύδευςησ, παρϐλα αυτϊ οι ϋμφυλεσ προκαταλόψεισ και τα κοινωνικϊ ςτερεϐτυπα 
δημιουργοϑν εμπϐδια ςτην εξϋλιξό τουσ. ήπωσ ςημειώνει ο Marvin (2000), ο ϐροσ «γυϊλινη 
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οροφό» (glass ceiling) χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει τισ απογοητεϑςεισ που βιώνουν οι 
γυναύκεσ ςε ϐλα τα επύπεδα τησ διούκηςησ και επιθυμοϑν να ξεπερϊςουν, αλλϊ εμποδύζονται. 
Οι κοινωνικϋσ ςτϊςεισ, οι προκαταλόψεισ, οι πρακτικϋσ εργαςύασ που βαςύζονται ςτουσ 
ϊντρεσ (Flanders,1994) και η ϋλλειψη υποςτόριξησ εύναι μερικού παρϊγοντεσ που ενιςχϑουν 
τα εμπϐδια ςτην εξϋλιξη των γυναικών. Επιπρϐςθετα ο διεθνόσ οργανιςμϐσ εργαςύασ (ILO) 
περιγρϊφει την ϑπαρξη ανεπύςημων δικτϑων ανδρών, τα οπούα τεύνουν να αποκλεύουν τισ 
γυναύκεσ απϐ τη διοικητικό ιεραρχύα (ILO, 1997). ήπωσ αναφϋρει ο Παςιαρδόσ (2002), «ϋνασ 
απϐ τουσ αναπτυξιακοϑσ ςτϐχουσ για την ιςϐτητα των δϑο φϑλων εύναι να δοθεύ εξουςύα ςτισ 
γυναύκεσ και να εξαλειφθοϑν οι ανιςϐτητεσ των φϑλων ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη». 

Παρϊλληλα, οι γυναύκεσ που αναλαμβϊνουν θϋςεισ οι οπούεσ διαχρονικϊ θεωροϑνται 
κατϊλληλεσ για το ανδρικϐ φϑλο, βρύςκονται ςε δυςμενό θϋςη λϐγω του γεγονϐτοσ πωσ 
ϋχουν να αντιμετωπύςουν τον ανδρικϐ τρϐπο διούκηςησ και την ανδρικό κυριαρχύα κατϊ την 
διϊρκεια τησ ϊςκηςησ των καθηκϐντων τουσ (Παπαςταμϊτησ & Κανταρτζό, 2006). Οι 
γυναύκεσ αιςθϊνονται την ανϊγκη να δικαιολογηθοϑν ωσ γυναύκεσ και ωσ ηγϋτεσ και πρϋπει 
να εργαςτοϑν ςκληρϐτερα απϐ τουσ ϊνδρεσ για να αποδεύξουν την αξύα τουσ, με αποτϋλεςμα 
να αναλαμβϊνουν περιςςϐτερεσ ώρεσ εργαςύασ (Παπαςταμϊτησ & Κανταρτζό, 2006).  

ϑμφωνα με τισ τελευταύεσ κρύςεισ των ςτελεχών εκπαύδευςησ και απϐ τα ςτοιχεύα του 
Τπουργεύου Παιδεύασ, ταξινομόςαμε τισ πληροφορύεσ ςτουσ παρακϊτω πύνακεσ. τον 
πύνακα 1 παρατηροϑμε ϐτι απϐ τισ δεκατρεύσ θϋςεισ περιφερειακών διευθϑντών/ντριών 
εκπαύδευςησ, διορύςτηκαν ϋντεκα ϊντρεσ και δϑο γυναύκεσ. 

Πύνακασ 1. Περιφερειακού Διευθυντϋσ/ντριεσ  Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ (2015) 

 

Ωνδρεσ Γυναύκεσ 

11 2 

ηνλ πίλαθα 2 βιέπνπκε φηη ζηηο θξίζεηο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ Δθπαίδεπζεο ηνπ 2010 

επηιέρζεθαλ ζαξάληα ελληά άληξεο θαη ελληά γπλαίθεο. 

Πίλαθαο 2. Γηεπζπληέο/ληξηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (2010) 

 

Ωνδρεσ Γυναύκεσ 

49 9 

τον πύνακα 3, παρατηροϑμε το ςϑνολο των ανδρών διευθυντών και γυναικών 
διευθυντριών ςτην περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ και ςτη ςυνϋχεια ςε κϊθε νομϐ 
ξεχωριςτϊ. Απϐ ϐτι διαφαύνεται, ενώ το ποςοςτϐ των υπηρετοϑντων γυναικών δαςκϊλων 
πανελλαδικϊ (ςϑμφωνα με τη Δαρϊκη (2007) η οπούα ερεϑνηςε ςτοιχεύα απϐ το τμόμα 
ςτατιςτικόσ του Τπουργεύου Παιδεύασ) εύναι 61,48¿ ενώ των αντρών αντύςτοιχα εύναι 
38,52¿, οι διευθυντικϋσ θϋςεισ καλϑπτονται απϐ ϊντρεσ δαςκϊλουσ ωσ επύ το πλεύςτον, 
φαινϐμενο αντιφατικϐ και οξϑμωρο. 

Πύνακασ 3. Διευθυντϋσ ςχολικών μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςτην 
Κεντρικό Μακεδονύα (2011) 

 

Ωνδρεσ Γυναύκεσ Περιοχϋσ Ωνδρεσ Γυναύκεσ 
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ϑνολο ϑνολο 

495 203 

Ημαθύα 56 18 

Πϋλλα 60 20 

Θεςςαλονύκη 216 103 

Πιερύα 49 16 

Φαλκιδικό 31 21 

Κιλκύσ 26 8 

ϋρρεσ 57 17 

Σαυτϐχρονα παρατηροϑμε ϐτι ςτο μεγϊλο αςτικϐ κϋντρο, τη Θεςςαλονύκη, οι γυναύκεσ 
διευθϑντριεσ εύναι περύπου οι μιςϋσ απϐ τουσ ϊντρεσ ςυναδϋλφουσ τουσ, ενώ ςτισ 
περιςςϐτερεσ μικρϐτερεσ περιοχϋσ τησ περιφϋρειασ το ποςοςτϐ των γυναικών διευθυντριών 
εύναι αρκετϊ χαμηλϐ, γεγονϐσ που οδηγεύ ςτην υποαντιπροςώπευςη των γυναικών ςε 
διευθυντικϋσ θϋςεισ ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. 

Οι αιτύεσ για τη χαμηλό αντιπροςώπευςη των γυναικών ςτη διούκηςη τησ 
πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

Οι αιτύεσ για την υποαντιπροςώπευςη των γυναικών ςτη διούκηςη τησ εκπαύδευςησ, 
ςϑμφωνα με τουσ Παςιαρδό και αββύδη (2002), κατατϊςςονται ςε δϑο κατηγορύεσ: α) τα 
εςωτερικϊ αύτια, τα οπούα οφεύλονται ςτην προςωπικϐτητα και το χαρακτόρα του ατϐμου 
ϐπωσ η χαμηλό αυτοπεπούθηςη ό ϋλλειψη προςωπικών κινότρων και β) τα εξωτερικϊ αύτια, 
που οφεύλονται ςτισ υπϊρχουςεσ κοινωνικϋσ δομϋσ και ςυνδϋονται με τη διϊκριςη του 
φϑλου. 

Η Αθαναςοϑλα- Ρϋππα (2002), κατηγοριοποιεύ τα αύτια ςε τρεισ μεγϊλεσ κατηγορύεσ: 
 Προςωπικϊ – Χυχολογικϊ 

ήπωσ προαναφϋρθηκε, αυτϊ τα αύτια ϋχουν να κϊνουν με το χαρακτόρα του ατϐμου, 
δηλαδό με την ϋλλειψη αυτοεκτύμηςησ ό κινότρων. ϑμφωνα με την Αγγελύδου και ςυν. 
2002:79, τα κοινωνικϊ εμπϐδια ϋχουν φτϊςει να γύνουν μϋροσ τη προςωπικϐτητασ και τησ 
ψυχολογύασ των γυναικών. 

 Κοινωνικοπολιτιςμικϊ- Χυχολογικϊ 
ϑμφωνα με τη βιβλιογραφύα, οι γυναύκεσ εκπαιδευτικού τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

δε θϋλουν να διεκδικόςουν μια διευθυντικό θϋςη εύτε λϐγω ϋλλειψησ φιλοδοξιών εύτε λϐγω 
ϋλλειψησ ενδιαφϋροντοσ για ϊνοδο ςτη διοικητικό ιεραρχύα τησ εκπαύδευςησ 
(Μαραγκουδϊκη, 1997: 273). Ακϐμα και ϐταν οι γυναύκεσ διαθϋτουν πολλϊ εκπαιδευτικϊ 
προςϐντα, εξακολουθοϑν να μη ςτοχεϑουν ςτην κατϊληψη μιασ ανώτερησ θϋςησ 
(Μουςοϑρου, 1993: 164).  

Ϊνασ απϐ τουσ κυριϐτερουσ λϐγουσ που οι γυναύκεσ εκπαιδευτικού δεν προτιμοϑν να 
διεκδικόςουν ηγετικϋσ θϋςεισ εύναι οι οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ, που ςυνόθωσ ϋχουν την 
αποκλειςτικό ευθϑνη. Η γυναικεύα ιδιοςυγκραςύα ϋχει ταυτιςτεύ κοινωνικϊ και 
ςτερεοτυπικϊ με την εργαςύα εντϐσ του ςπιτιοϑ και με την ανατροφό των παιδιών. Με βϊςη 
τα πρϐτυπα τησ πατριαρχικόσ κοινωνύασ, προβϊλλεται η αντύληψη ϐτι οι γυναύκεσ βϊζουν ςε 
προτεραιϐτητα την οικογϋνεια ϋναντι τησ εργαςύασ τουσ. Εύναι γεγονϐσ ϐμωσ ϐτι οι γυναύκεσ 
επιβαρϑνονται απϐ πολλαπλϋσ ευθϑνεσ μϋςα ςτην οικογϋνεια και ςυνόθωσ αναλαμβϊνουν 
εξ’ ολοκλόρου τισ οικιακϋσ εργαςύεσ. Οι ςυγκροϑςεισ που βιώνουν οι γυναύκεσ ανϊμεςα ςτην 
καριϋρα τουσ και ςτην οικογϋνειϊ τουσ, αποτελοϑν ςημαντικϊ εμπϐδια ςτην εργαςιακό 
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εξϋλιξό τουσ. Ϊτςι ϐπωσ αναφϋρει η Μαραγκουδϊκη (1997: 273) οι γυναύκεσ αναγκϊζονται 
να αναςτεύλουν τισ φιλοδοξύεσ τουσ λϐγω των οικογενειακών υποχρεώςεων.  

Σα ςτερεϐτυπα του φϑλου ϋχουν εγκαθιδρυθεύ ςτην κοινωνύα με αποτϋλεςμα να ϋχουν 
μετατραπεύ ςε αντιλόψεισ, οι οπούεσ καθορύζουν τον τρϐπο ςυμπεριφορϊσ των ατϐμων 
ανϊλογα με το φϑλο τουσ. Οι προκαταλόψεισ λοιπϐν δικαιολογοϑνται και αναπαρϊγονται με 
αποτϋλεςμα η κοινωνικό ταυτϐτητα των γυναικών να ςυμπεριλαμβϊνει την οικογϋνεια ωσ 
προτεραιϐτητα αλλϊ και ωσ αυτοςκοπϐ. Σο ςτερεϐτυπο του ϊντρα που αναλαμβϊνει 
πρωτοβουλύεσ και μπορεύ να διευθϑνει επεκτεύνεται ςτην εκπαύδευςη, ϐπου θεωρεύται ϐτι 
ϋνασ ϊντρασ διευθυντόσ μπορεύ να εύναι πιο ικανϐσ απϐ μια γυναύκα. ϑμφωνα με τη 
Μαραγκουδϊκη (1997:276-277), η ταϑτιςη τησ διούκηςησ με το ανδρικϐ πρϐτυπο, εύναι 
αποτϋλεςμα τησ διαχρονικόσ κυριαρχύασ των ανδρών ςε διοικητικϋσ θϋςεισ, οπϐτε 
ενιςχϑεται η θεωρύα ϐτι η διούκηςη εύναι καθαρϊ ανδρικό υπϐθεςη. υνοψύζοντασ οι 
κοινωνικϋσ δομϋσ, οι κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, οι φυλετικϋσ διακρύςεισ προςδιορύζονται απϐ την 
κοινωνύα και δημιουργοϑν εμπϐδια ςτην διοικητικό εξϋλιξη των γυναικών. 

 Θεςμικϊ- Οργανωτικϊ- Λειτουργικϊ 
ϑμφωνα με ϋρευνεσ, οι γυναύκεσ εκπαιδευτικού προτιμοϑν τη διδαςκαλύα ςτην τϊξη και 

την θεωροϑν πολϑ ςημαντικϐτερη απϐ την κατϊληψη μιασ διευθυντικόσ θϋςησ (Κογκύδου & 
Σϊκη, 2005). Η Φατζηπαναγιώτου (1997:298) αναφϋρει πωσ οι γυναύκεσ εκπαιδευτικού δε 
φοβοϑνται την ευθϑνη τησ διούκηςησ μιασ ςχολικόσ μονϊδασ, αλλϊ αρνοϑνται την ιεραρχικό 
δομό τησ ςχολικόσ οργϊνωςησ και του ςυγκεντρωτικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ επειδό 
δεν επιτρϋπουν την αυτονομύα κινόςεων των εκπαιδευτικών, την ελεϑθερη επικοινωνύα και 
τη δημοκρατικό επύλυςη των προβλημϊτων ςτη ςχολικό μονϊδα. Επιπρϐςθετα, η 
Μαραγκουδϊκη (1997:274) υποςτηρύζει πωσ υπϊρχει μεροληπτικό ςτϊςη των ςυμβουλύων 
επιλογόσ ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ ενϊντια ςτισ γυναύκεσ υποψηφύουσ. Αυτϐ ςυμβαύνει 
διϐτι υπϊρχει η πεπούθηςη πωσ οι γυναύκεσ δεν μποροϑν να ανταποκριθοϑν ςτη θϋςη 
ευθϑνησ λϐγω οικογενειακών υποχρεώςεων, με αποτϋλεςμα να βαθμολογοϑνται λιγϐτερο 
απϐ τουσ ϊντρεσ ςυνυποψόφιουσ τουσ ακϐμα και αν ϋχουν τα ύδια τυπικϊ προςϐντα (Νϊκοσ, 
2005, Παπαςταμϊτησ & Κανταρτζό, 2006). 

υμπερϊςματα 

υμπεραςματικϊ, καταλόγουμε ϐτι αφενϐσ ενώ υπϊρχει το θεςμικϐ πλαύςιο για ιςϐτητα 
των δϑο φϑλων ςτην επιλογό των ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ και αφετϋρου το εκπαιδευτικϐ 
δυναμικϐ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ αποτελεύται ςτο ςυντριπτικϐ του ποςοςτϐ απϐ 
γυναύκεσ εκπαιδευτικοϑσ, θα όταν αναμενϐμενο οι γυναύκεσ εκπαιδευτικού να εύχαν 
επικρατόςει ςτην ιεραρχύα τησ διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ. Αντιθϋτωσ, η 
υποαντιπροςώπευςη των γυναικών ςτισ υψηλϋσ διευθυντικϋσ θϋςεισ παραμϋνει 
πραγματικϐτητα ακϐμα και ςόμερα, αν και τα τελευταύα χρϐνια παρατηρόθηκε μικρό 
αϑξηςη ςτο ποςοςτϐ των γυναικών διευθυντριών. 

ϑμφωνα με τη βιβλιογραφύα, οι ϋρευνεσ ςτην Ελλϊδα που επικεντρώνονται ςτουσ 
λϐγουσ που το ποςοςτϐ των γυναικών εκπαιδευτικών ςε διευθυντικϋσ θϋςεισ εύναι ιςχνϐ, 
εύναι ελϊχιςτεσ. Ϊτςι γύνεται φανερϐ ϐτι υπϊρχει επιτακτικό ανϊγκη για περαιτϋρω ϋρευνα 
ώςτε να καταδειχθοϑν με περιςςϐτερη ακρύβεια οι παρϊγοντεσ που εμποδύζουν τισ γυναύκεσ 
εκπαιδευτικοϑσ να αναλϊβουν ανώτερεσ διευθυντικϋσ θϋςεισ. 

Η αναγκαιϐτητα για ιςορροπύα ςτην αντιπροςώπευςη των δϑο φϑλων ςτη διούκηςη τησ 
πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ επιβϊλλεται να αναγνωριςτεύ απϐ τα πρϐςωπα που βρύςκονται 
ςτην κορυφό τησ διοικητικόσ πυραμύδασ (εκϊςτοτε Τπουργϐσ Παιδεύασ). Για να υπϊρχει 
ιςϐτιμη ςυμμετοχό ανδρών και γυναικών ςτην εκπαιδευτικό διούκηςη, το υπουργεύο 
παιδεύασ μπορεύ να δρομολογόςει μϋτρα και να ςχεδιϊςει ϋνα πιο αξιοκρατικϐ ςϑςτημα 
επιλογόσ των ςτελεχών λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ϋμφυλα ςτερεϐτυπα. Για παρϊδειγμα, 
μπορεύ να υιοθετηθεύ πολιτικό ποςοςτώςεων, ϐπου θα θεςμοθετηθεύ ςυγκεκριμϋνο 
ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ γυναικών ςε διευθυντικϋσ θϋςεισ και τϋλοσ να μελετηθεύ ϋνα πλαύςιο 
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παρϋμβαςησ ςτον τρϐπο λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων αλλϊ και του ρϐλου των 
γυναικών μϋςα ςε αυτϋσ. 

Εν κατακλεύδι, η πολυςυζητημϋνη ιςϐτητα των δϑο φϑλων φαύνεται να διϋρχεται μϋςα 
απϐ την κοινωνύα αλλϊ και απϐ τον τρϐπο που αυτό προςδιορύζει τα χαρακτηριςτικϊ του 
κοινωνικοϑ ρϐλου του φϑλου. άςωσ η ϊρςη του διαχωριςμοϑ τησ δημϐςιασ απϐ την ιδιωτικό 
ζωό που οδηγεύ ςτην καταςκευό των ϋμφυλων χαρακτηριςτικών να αποτελεύ το 
προαπαιτοϑμενο για τισ αλλαγϋσ ςτη λειτουργύα τησ διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ. 
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Πεξίιεςε 

 
Σν θπξίσο ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε εγεζία, σο 

κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο, κέζα ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία. Ζ παξαθάησ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα γηα ηελ ζρνιηθή εγεζία ε νπνία 

πξννξίδεηαη λα βνεζήζεη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ή εθπαηδεπηηθνχο, λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 

ζηελ εγεζία θαη ηε δηνίθεζε.Απηή ε εξγαζία δελ έρεη σο ζηφρν λα αλαθαιχςεη ηνλ θαιχηεξν δηεπζπληή 

ή δηεπζχληξηα ελφο ζρνιείνπ, αιιά, ζηνρεχεη λα παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή. Ζ εγεζία επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

κεξηθέο θνξέο ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά, ελψ άιιεο σο κεηνλέθηεκα. Ζ έξεπλα ζα επηθεληξσζεί ζηηο 

εζσηεξηθέο παξακέηξνπο κέηξεζεο κνληέινπ δηνίθεζεο, ζε ζρνιηθφ πιαίζην, κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

MLQ-5 X, ην νπνίν αλαιχεη ηε ζρέζε κνληέινπ εγεζίαο κε νξγαλσηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ππνζηήξημεο, 

ηεο εγθαξδηφηεηαο, ηεο δηνίθεζεο, ηεο ζπκκφξθσζεο, ησλ πξφηππσλ, αληακνηβψλ, ηεο νξγαλσηηθήο 

ζαθήλεηαο θαη επζχλεο. 

 
Λέμεηο-Κιεηδηά: Ζγεζία, κεηαζρεκαηηζκφο, ζρνιηθή δηεχζπλζε, ζρνιηθφ θιίκα  

 

Δηζαγσγή 
 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε εθπαηδεπηηθή εγεζία ζηελ Διιάδα, ππήξμε δεκνθηιήο 

θαη ζεκαληηθή σο ζηνηρείν γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη αιιαγέο . 

χκθσλα κε μέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, αιιαγέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο έρνπλ νδεγήζεη ζε πξαγκαηηθά αμηνζεκείσηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα (Ospelia, school in Norway), National College for School Leadership 

(NCSL - Αγγιία)-(Riley et.al.,2007). Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο 

γηα ην Φηλιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έλα βαζηθφ εξψηεκα είλαη πψο μέλεο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην ελφο Διιεληθνχ 

ζρνιείνπ. Δίλαη δπλαηφλ; Καη ζε πνηεο δηαζηάζεηο; Καη γηα πνηνπο ιφγνπο; Βέβαηα, γηα 

λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα απηά, είλαη απαξαίηεην λα επηθεληξσζνχκε ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ηα ρξφληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ δελ είραλ θακία επίδξαζε ζηελ εθκάζεζε, αιιά 

αχμεζαλ ηε ζχγρπζε ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ. 

Απηή ε εξγαζία εμεηάδεη ηελ εγεζία σο πξαθηηθή έκπλεπζεο, ζηελ ππεξεζία ηεο 

ζρνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα θχξηα εξσηήκαηα κπνξεί λα 

είλαη ην πψο νη δηνηθήζεηο ησλ ζρνιείσλ αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, πψο 

λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε, πψο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζρνιηθή επηηπρία θαη πψο λα 

mailto:kasiora@sch.gr
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δεκηνπξγήζνπλ έλα έμππλν ζρνιείν. Απηή ε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην πψο νη 

δηεπζχλνληεο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαηαλννχλ ηελ αλάγθε ελφο ηξφπνπ εγεζίαο, 

πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη 

απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ είλαη αμηνζεκείσηα ζεβαζηέο, ζεσξψληαο φηη δηαδξακαηίδνπλ 

έλαλ θξίζηκν ξφιν ζε θαζεκεξηλή βάζε ζην ζρνιείν.  

 Έιιελεο ζπγγξαθείο αλαιχνπλ, ζπδεηάλε θαη ζθηαγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εγεζίαο θαη ηνπ ξφινπ απηήο. Σα ιφγηα ηνπ θ. John Akers (Πξφεδξνο ηεο IBM) είλαη 

ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηα: 

"Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη απιά κηα θνηλσληθή αλεζπρία, είλαη έλα ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ δήηεκα. Αλ νη καζεηέο καο δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ζήκεξα, πψο νη 

επηρεηξήζεηο καο ζα αληαγσλίδνληαη αχξην;"  

Δίλαη γλσζηφ φηη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα είλαη ζπγθεληξσηηθφ φπσο ην 

αληίζηνηρν ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ Ηζξαήι. ιεο νη εθπαηδεπηηθέο νδεγίεο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δίλνληαη απφ αλψηεξεο αξρέο, ζηνπο δηεπζχλνληεο ησλ 

ζρνιείσλ (Brackmann et.al., 2010). Αξρέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ειιεληθφ 

Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. κσο έλαο δηεπζπληήο 

ζρνιείνπ, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη δηνξζψζεηο θαη αιιαγέο ζηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, ψζηε λα δεκηνπξγεί έλα θιίκα παξαγσγηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

εθκάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ (Kurland et.al.,2010). Έλαο δηεπζπληήο ή κία 

δηεπζχληξηα ζρνιείνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (καζεηέο, γνλείο θ.ιπ.) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμησκαηνχρσλ ζηα αλψηεξα 

θιηκάθηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζπκία γηα αιιαγέο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ ίδην, θαη 

εηδηθά απφ ην εγεηηθφ ηνπ πξνθίι θαη ηηο νξγαλσηηθέο πνιηηηζηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. Ζ 

ζρέζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ κνληέινπ εγεζίαο είλαη πξνθαλήο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

Gerstner θαη Day (1994:123) ππνζηεξίδνπλ: «Δπεηδή ε εγεζία είλαη έλα πνιηηηζηηθφ 

θαηλφκελν, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο αμίεο θαη ηα έζηκα κηαο νκάδαο αλζξψπσλ, 

δελ πεξηκέλνπκε νη δηαθνξέο ζηα πξφηππα εγεζίαο λα είλαη εληειψο ηπραίεο.» 

ήκεξα, ζηνλ δεκφζην ηνκέα, έλα απνηειεζκαηηθφ θαη παξαγσγηθφ ζρνιείν είλαη 

έλα επράξηζην θαη ηδαληθφ κέξνο γηα φινπο. Παξφια απηά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

πξνέξρεηαη, κεξηθψο θαη νιηθψο απφ ην πξνθίι δηνίθεζεο ηνπ δηεπζχλνληα. Οη Muchiri 

M. et.al.,2011: 463) αλαθέξνπλ φηη « Ζ επηξξνή ηεο εγεζίαο ζηα νξγαλσηηθά 

απνηειέζκαηα αλαγλσξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε απνδείμεηο νη νπνίεο ππνδειψλνπλ 

φηη ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε βειηηψλεη επίζεο θαη ηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά 

απνηειέζκαηα». Δπηπξνζζέησο, ν Muijs D., (2011:45) αλαθέξεη : «Ζ εγεζία έρεη 

παξνπζηαζηεί, εδψ θαη πνιχ θαηξφ, σο ηνλ βαζηθφ παξάγνληα ζηελ νξγαλσηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, φκσο ην ελδηαθέξνλ ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία έρεη απμεζεί θαηά 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο». Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηα 

ζρνιηθά απνηειέζκαηα ( Parkes et.al., 2007). Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ν Wilkins R.,(2002:121) αλαθέξεη «Οη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ ιεηηνπξγνχλ σο θχιαθεο θαη κεζνιαβεηέο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο, φκσο απηφο ν ξφινο αγθαιηάδεη αληηθαηηθά 

ζηνηρεία»... πλερίδεη φηη, «ζηηο κέξεο καο ππάξρεη κηα ζηξνθή πξνο ηα ζρνιεία σο 

κεηακνληέξλεο νξγαλψζεηο». 

ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, έλαο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε φινπο 

ηνπο καζεηέο. Κάπνηνο δηεπζπληήο είπε «πξνζπαζψ λα αλαπηχμσ ηελ εγεζία αλάκεζα 

ζηα άηνκα». Έλαο άιινο δήισζε «πξνζπαζψ λα είκαη πνιχ ζηνρεπκέλνο φηαλ θάλσ 

εξσηήζεηο θαη λα νδεγψ ηνπο αλζξψπνπο ζην λα βξίζθνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο» 

(Sanzo et.al.,2011). ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί απηφ πνπ  ν Zairi 

(1995:33) αλαθέξεη «ν καζεηήο δελ είλαη κφλν ε πξψηε χιε, αιιά θαη ν πξσηαξρηθφο 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              770 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

πειάηεο. Γίρσο καζεηέο δελ ππάξρεη εθπαίδεπζε θαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη 

καζεηέο δηαζέηνπλ ηα κέζα λα επηιέγνπλ, κφλν νη πξνκεζεπηέο πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο 

πειάηεο  θαη ζηηο αλάγθεο ηνπο, ζα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο 

λενπξνζιακβαλφκελνπο θαη ζε κεγάιν αξηζκφ, έηζη ψζηε  λα επηηχρνπλ ηα θαιχηεξα 

αληαγσληζηηθά πξφηππα». 

Σα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο:  
1. Πνην κνληέιν εγεζίαο (κεηαζρεκαηηζηηθφ, ζπλαιιαγήο, κε παξεκβαηηθφ) 

εθαξκφδεηαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία;  

2. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ είλαη ζρεηηθά πςειά;  

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη νη εμήο: 
• Να ζπγθξίλνπκε ηα κνληέια εγεζίαο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ μέλσλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ 

θαη ησλ δηεπζπληψλ ζηελ Διιάδα. 

• Να αλαθαιχςνπκε εάλ ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο έρεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

πξνηηκήζεηο απφ Έιιελεο δηεπζπληέο. 

• Να κάζνπκε ηη ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά έλαο δηεπζπληήο γηα ην ζρνιείν ηνπ (δεμηφηεηεο, 

θαηάξηηζε θιπ.). 

Ζ έξεπλα έγηλε ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Λάξηζαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011 θαη 2012 κεηά απφ άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο Λάξηζαο θαη κε ζπλλελφεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ. Ζ επηινγή ησλ 

ζρνιείσλ έγηλε κε ηπραίν ηξφπν (randomly). Ζ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ππήξμε πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή. (ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγην MLQ).   

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζρνιεία δηαθέξνπλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, φζνλ αθνξά 

ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ γηα ην θαιφ 

εθείλσλ, ηνπο νπνίνπο ππεξεηνχλ, ζε αληίζεζε κε κηα επηρείξεζε πνπ  επηθεληξψλεηαη 

ζην θέξδνο ηνπ ηδηνθηήηε ή ησλ ηδηνθηεηψλ. Φπζηθά, ππάξρνπλ θνηλνί παξάγνληεο 

φπσο ε ζηξαηεγηθή, νη ζηφρνη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα. Απηνί νη 

παξάγνληεο φκσο ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Ο Lipman (2003:11) αλαθέξεη 

φηη «ηα ζρνιεία είλαη γξαθεηνθξαηηθά ηδξχκαηα, κε κηα εθινγηθεπκέλε δηαλνκή ηεο 

εμνπζίαο, φκσο ζηφρνο ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία κνξθσκέλσλ αηφκσλ, αηφκσλ πνπ 

είλαη θάηνρνη γλψζεσλ σο νθείινπλ θαη ινγηθνί φζν είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ κε ηε 

βνήζεηα καο». Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, σο αθεληηθφ ή πξντζηάκελνο, ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν δεκηνπξγεί ηηο παξαπάλσ αμίεο θαη 

αξρέο. Φπζηθά ε κέηξεζε ηνπ κνληέινπ εγεζίαο πξνέξρεηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο ζρνιηθνχ δηεπζπληή. 

 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη παξφκνηνο κε «έλαλ παξάγνληα αιιαγήο, κε έλα 

νηθνλνκηθφ πξφγξακκα, είλαη έκπνξνο θαη επηρεηξεκαηίαο» (Parkes & Thomas, 

2001:211). Γη‘ απηφ, ε αλάγθε λα ζπδεηήζνπκε ηνλ ξφιν απηφ ζε έλα ειιεληθφ 

πιαίζην είλαη επηηαθηηθή. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηα ιφγηα ηνπ 

Parkes (et.al.,2007:210) ηα νπνία αλαιχνπλ ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη πψο απηφο 

επεξεάδεη νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Οη σο άλσ αλαθέξνπλ 

φηη «ν δηεπζπληήο έρεη κηα ηζρπξή επίδξαζε ζηελ θαζηέξσζε ηνπ γεληθνχ θιίκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ»...«πξνσζεί θαη ελζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ»... «δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

ζπκβνιηθέο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο», «ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη 

επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ λα αθνινπζεί εηδηθά πξνγξάκκαηα» θαζψο θαη άιια. 

Πάλσ απφ φια φκσο, ην κνληέιν δηεχζπλζεο επεξεάδεηαη απφ ην φξακα πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλαο δηεπζπληήο γηα ην ζρνιείν. Απηφ ην φξακα κπνξεί λα είλαη «κηα εηθφλα 
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ελφο κειινληηθνχ νξγαληζκνχ, ε νπνία λα ππνδεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί» (επηθαιείηαη ν Kurland et.al., 2010:13). Δπηπιένλ, νη Strange θαη Mumford 

(2005:122) ππνζηεξίδνπλ φηη «ην φξακα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ 

ζρεηηθά κε ην πψο νη άλζξσπνη ελεξγνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ, θάλνληαο έθδειε κηα 

εμηδαληθεπκέλε κειινληηθή θαηάζηαζε». ηελ εηθφλα 1, παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο θαη 

νη επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη κνληέιν 

εγεζίαο (Kurland et.al., 2010). 

 

Δηθφλα 1. ρνιηθφ Μνληέιν 

 

Δίδε Ζγεζίαο 

ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα γίλεη κηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο εγεζίαο πξνζεγγίδνληαο πεξηζζφηεξν ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν θαη ην 

κνληέιν ηεο ζπλαιιαγήο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ πνιιά κνληέια 

εγεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε κειεηήζεη ηξφπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαγσγηθήο εγεζίαο, ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο, ηεο 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο, ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο, ηεο ππνζηεξηθηηθήο εγεζίαο, ηεο 

εζηθήο εγεζίαο, ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη νχησ θαζεμήο. Δδψ, ζα επηρεηξήζνπκε  

λα κειεηήζνπκε ηα ηξία πην δεκνθηιή κνληέια εγεζίαο φπσο ηεο ζπλαιιαγήο, ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ θαη ην κε παξεκβαηηθφ κνληέιν, ζε έλα ζρνιηθφ πιαίζην. κσο, 

θαζψο κηιάκε γηα εθπαηδεπηηθή εγεζία, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη ην 

θαηάιιειν κνληέιν, γεκάην κε θαζνξηζηηθνχο ηξφπνπο γηα λέεο αιιαγέο. 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πεξηιακβάλεη ηξφπνπο θαη δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο 

ν εγέηεο δηακνξθψλεη θαη αλαδεηά θίλεηξα θαη ζηφρνπο δεκηνπξγψληαο θιίκα 

ζεβαζκνχ, αιιεινππνζηήξημεο, εκπηζηνζχλεο, νκαδηθφηεηαο ζην ζρνιείν ηνπ. Ζ 

ζπλαιιαθηηθή εγεζία, ζε αληίζεζε κε ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή, δίλεη έκθαζε 

πεξηζζφηεξν ζε δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηακέλσλ 

ηνπ κε αληαπφδνζε ζε έξγν ή θαη ππεξεζία. Σν κε παξεκβαηηθφ κνληέιν εγεζίαο 

αθήλεη πεξηζψξηα ειεπζεξίαο ζηνλ θαζέλα λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ ρσξίο ν εγέηεο λα 

παξεκβαίλεη αιιά θαη ρσξίο λα εκςπρψλεη ή λα θαζνδεγεί.  

ηηο κέξεο καο, ε έξεπλα πξνζπαζεί λα εμαθξηβψζεη εάλ ην κεηαζρεκαηηζηηθφ 

κνληέιν ζπλδέεηαη ζεηηθά ζε έλα ζρνιηθφ ζχζηεκα. Πνιιά ζρνιεία ζην εμσηεξηθφ, 

φπσο ην Brandonburg High school, Cape York and Torres Strait Island Schools, 

Ospelia Upper Secondary School, Roland Bennet of Alberta of Canada θ.ιπ., έρνπλ 

εθαξκφζεη πξαθηηθέο θαη ηερληθέο πνπ νδεγνχλ ζε κηα επηηπρεκέλε δηαδξνκή 

εθκάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο (Flanagan et.al, 2003, Moller et.al, 2009). Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα δνχκε πψο απηά ηα ζρνιεία έρνπλ ππάξμεη επηηπρεκέλα ζε κειινληηθή 

έξεπλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλά ζα πξνζεγγίζεη πξαθηηθέο θαη ηερληθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ μέλνπο δηεπζπληέο θαη ζα δηεξεπλήζεη ηηο πξαθηηθέο ησλ Διιήλσλ 

δηεπζπληψλ. 
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Φπζηθά, ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ειιεληθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη έλα ηζρπξφ ζεκείν γηα ηελ πξνζέγγηζε κνληέισλ 

εγεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην ειιεληθφ θαη ην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  είλαη 

ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπο. Σα ζρνιεία ζηελ Αγγιία είλαη πεξηζζφηεξν 

απηφ-δηαρεηξηδφκελεο επηρεηξήζεηο κε ηζρπξφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν ζηελ δηδαθηέα χιε. 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο νπεδίαο είλαη ιηγφηεξν εθηεηακέλε ε απηνδηαρείξηζε, 

ζε ζρέζε κε ην αγγιηθφ, είλαη ιηγφηεξν ζπγθεληξσηηθφ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, 

φκσο έρεη κεγαιχηεξεο επζχλεο σο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

Δάλ έλαο δηεπζπληήο ζρνιείνπ αλαγλσξίζεη απηήλ ηελ αλάγθε, ηφηε είλαη κηα αξρή 

γηα ζπζηεκηθέο δπλάκεηο. Γπλάκεηο, φπσο ε ελδπλάκσζε, ε ζπιινγηθή κάζεζε, ε 

ξχζκηζε ησλ θαηεπζχλζεσλ, νη ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε 

θαηλνηνκία ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, φια απηά πνπ νδεγνχλ ζε κηα επηηπρεκέλε 

ζρνιηθή πλεπκαηηθή αληίιεςε. Ο Jacobson S. (2011:35) αλαθέξεη «ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ» σο «ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ, επθαηξηψλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαία κάζεζε». χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν ζπκβάιιεη ζηελ θαηλνηνκία ηεο επηρείξεζεο, ζηελ 

νξγαλσηηθή κάζεζε θαη ζηηο δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο (Birasnav et.al., 2011:108). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ραξηζκαηηθήο ζεσξίαο είλαη ε δηέγεξζε, ηα θίλεηξα, ν 

θαηακεξηζκφο ησλ θηλδχλσλ, ε εμηδαληθεπκέλε επηξξνή, κηα εζηία γηα ηελ επίηεπμε θαη 

ηελ αλάπηπμε. Απηφ ην κνληέιν είλαη θαηάιιειν γηα έλα ζρνιείν. Ο ξφινο ηνπ εγέηε 

ζ‘ απηφ ην κνληέιν είλαη ν ίδηνο φπσο εθείλνο ηνπ ζπκβνχινπ, «γηα ηελ αλάπηπμε 

ελδερφκελσλ ππαιιήισλ» επηθαιείηαη ν Birasnav (2011:108). Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 

ζεκεησζεί φηη έλαο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο πξνσζεί ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

εληζρχεη ηελ εξγαηηθή «παξαγσγηθφηεηα». Έλαο εγέηεο ππνζηεξίδεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε θάζε ηξφπν. Απηφο ή απηή ππνζηεξίδεη λέεο ηδέεο, δίλνληαο ηηο 

επθαηξίεο ζηνπο ππαιιήινπο λα  ιάβνπλ κέξνο ζηελ πινπνίεζε λέσλ ηδαληθψλ 

πξνγξακκάησλ. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο, νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο «Γλσζηηθήο δηαρείξηζεο». ε γεληθέο γξακκέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο «Γλσζηηθήο δηαρείξηζεο», αλαθεξφκαζηε ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ ζε 

έλαλ νξγαληζκφ θαη νχησ θαζεμήο. 

 

Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα  

Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο  

Άλδξεο ήηαλ νη 10 εθ ησλ δηεπζπληψλ. Οθηψ δηεπζπληέο ήηαλ άλσ ησλ 55 εηψλ θαη 

11 απφ απηνχο θαηείραλ δηνηθεηηθά θαζήθνληά θαηά ην παξειζφλ. Έληεθα δηεπζπληέο 

δελ είραλ θακία εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ εηδηθφηεηαο (πίλαθαο 1 & 2).  

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Υϑλο N % 
Ωρρεν 10 66.7 
Θόλυ 5 33.3 

ϑνολο 15 100.0 

Ηλικύα   

≥55 χρονών 8 53.3 
<55 χρονών 7 46.7 
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ϑνολο 15 100.0 

 
 

Πίλαθαο 2. Δπαγγεικαηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Διδαςκαλύα 
μαθημϊτων 
ειδικϐτητασ N % 

Ναι 4 26.7 
ήχι 11 73.3 

ϑνολο 15 100.0 

Διοικητικϊ 
καθόκοντα 

ςτο παρελθϐν 

  

Ναι 11 73.3 
ήχι 4 26.6 

ϑνολο 15 100.0 

 
 

Οη ζπνπδέο ησλ δηεπζπληώλ 

Με βάζε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο νη πέληε ήηαλ θηιφινγνη, έμη ήηαλ απφθνηηνη 

Φπζηθνκαζεκαηηθψλ ζρνιψλ (3 καζεκαηηθνί θαη 3 θαζεγεηέο θπζηθήο) θαη ηέζζεξηο 

είραλ άιιεο εηδηθφηεηεο: 1 γεσπφλνο, 1 θαζεγεηήο Αγγιηθψλ, 1 θηιφινγνο θαη 1 

πξνπνλεηήο (πίλαθαο 4). 

Πίλαθαο 4. Δηδηθφηεηεο δηεπζπληψλ 

 N % 
Γυμναςτόσ 3 20.0 

Μαθηματικϐσ 3 20.0 
Θεολϐγοσ 1 6.7 
Γεωπϐνοσ 1 6.7 

Καθηγ.Αγγλικ
όσ 

1 6.7 

Υιλϐλογοσ 5 33.3 
Προπονητόσ 1 6.7 

ϑνολο 15 100.0 
 

Μνληέια εγεζίαο 

ρεηηθά κε ηα κνληέια εγεζίαο, ε ππνθιίκαθα ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνύ κνληέινπ 

βαζκνινγήζεθε κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία απφ φιεο 3.06 ±0.38, δηαθνξνπνηψληαο 

ζεκαληηθά ηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά απφ ηηο άιιεο δχν ππνθιίκαθεο (p < 0,001). Ζ ππνθιίκαθα 

ηνπ κνληέινπ ηεο ζπλαιιαγήο πέηπρε βαζκνινγία 2.37±0.42 θαη ηνπ κε παξεκβαηηθνύ 

κνληέινπ 1.00±0.91. ( ζρήκα 4). 
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ρήκα 4. Απνηειέζκαηα ηεο ππνθιίκαθαο ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ κνληέινπ,  ηνπ κνληέινπ ζπλαιιαγήο 

θαη ηνπ κε παξεκβαηηθνχ κνληέινπ. 

Σα εκπλεπζκέλα θίλεηξα βαζκνινγήζεθαλ κε ηελ πςειφηεξε απφ φιεο ηηο 

κεηαζρεκαηηζηηθέο ππφθιίκαθεο 3.27±0,52 (πίλαθαο 5), ελψ ε εμηδαληθεπκέλε επηξξνή 

(ζπκπεξηθνξά) είρε ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία 2.75±0.47. Σα ππφινηπα απνηειέζκαηα ήηαλ 

σο εμήο: Υαξαθηεξηζηηθά 3.25±0.58, Πλεπκαηηθή δηέγεξζε 3.17±0.55. Πξνζσπηθή κειέηε 

2.88±0.33(πίλαθα 5). 

 

Πίλαθαο 5. Μεηαζρεκαηηζηηθή ππνθιίκαθα πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ. 

 N Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Δμηδαληθεπκέλε επηξξνή 

(ραξαθηεξηζηηθά) 

15 2.50 4.00 3.2500 0.58248 

Δμηδαληθεπκέλε επηξξνή 

(ζπκπεξηθνξά) 

15 1.75 3.25 2.7500 0.47246 

Δκπλεπζκέλα θίλεηξα 15 2.50 4.00 3.2667 0.52156 

Πλεπκαηηθή δηέγεξζε 15 2.25 4.00 3.1667 0.54827 

Αηνκηθή εμέηαζε 15 2.25 3.50 2.8833 0.32550 

πλνιηθή βαζκνινγία 15 2.35 3.60 3.0633 0.38241 

 

Με ιίγα ιφγηα, ζηνλ πίλαθα 5 βιέπνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ 

κνληέινπ κε εθείλν ηεο εμηδαληθεπκέλεο επηξξνήο (ζπκπεξηθνξά) λα έρεη κηθξφηεξε 

ηππηθή απφθιηζε (0.47).  Ζ αηνκηθή εμέηαζε (0.32)  έρεη ηελ κηθξφηεξε ηππηθή 

απφθιηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο έρεη ζηνηρεία κεηαζρεκαηηζηηθνχ 

κνληέινπ έληνλα κέζσ θηλήηξσλ, ζηφρσλ θαη ζπκπεξηθνξάο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

 

Σν κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζχκθσλα κε δεκνγξαθηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
 ηαλ νη δηάθνξεο ππννκάδεο ειέγρζεθαλ γηα δηαθνξέο ζηε βαζκνινγία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνχ κνληέινπ, αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο (πίλαθεο 8-10), 

ππνδεηθλχνληαο φηη ηα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο δελ 

αζθνχλ θακία επίδξαζε ζην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν εγεζίαο. 

 

Πύνακασ 8.  υγκριτικό Παρουςύααςη των Δημογραφικών Φαρακτηριςτικών 
και το ςυνολικϐ μεταςχηματιςτικϐ ςκορ 

0

1

2

3

4

Transformational Transactional Laissez faire

3.06±0.38
2.37±0.42

1.00±0.91
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Υϑλο 
N 

Μϋςοσ 
ϐροσ 

Συπικό 
Απϐκλιςη 

t Sig. (2-
tailed) 

Ωρρεν 10 3.0450 0.35469 -0.254 0.804 
Θόλυν 5 3.1000 0.47566   

Ηλικύα      
<55 χρϐνων 8 3.1063 0.38493 0.451 0.659 
≥55 χρϐνων 7 3.0143 0.40385   

 
 

Πύνακασ 9. υγκριτικό Παρουςύαςη των επαγγελματικών χαρακτηριςτικών 
και το ςυνολικϐ μεταςχηματιςτικϐ ςκορ 

Διδαςκαλύα 
μαθημϊτων 
ειδικϐτητασ N 

Μϋςοσ 
ϐροσ 

Συπικό 
Απϐκλιςη 

t Sig. (2-
tailed) 

Ναι 4 2.9500 0.15811 -0.363 0.727 
ήχι 11 3.0400 0.46957   

Διοικητικϊ καθόκοντα 
ςτο παρελθϐν 

     

Ναι 11 3.0364 0.41358 -0.440 0.667 
ήχι  4 3.1375 0.31983   

 

Πύνακασ 10. υγκριτικό παρουςύαςη των χαρακτηριςτικών του ςχολεύου και 
το ςυνολικϐ μεταςχηματιςτικϐ ςκορ 

 

N 

Μϋςοσ 
ϐροσ 

Συπικό 
Απϐκλιςη 

T Sig. 
(2-

tailed) 
Σϑποσ χολεύου      

Γυμνϊςιο 6 3.1583 0.44319 0.774 0.453 
Λϑκειο 9 3.0000 0.34911   

Μϋγεθοσ χολεύου      
<100 μαθητϋσ 5 3.0650 0.38155 0.023 0.982 
≥100 μαθητϋσ 10 3.0600 0.42924   

Μϋροσ ςχολεύου      
Πϐλη 9 3.1000 0.38730 0.442 0.666 

Κωμϐπολη/Φωριϐ 6 3.0083 0.40425   
 

πδήηεζε 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν 

εγεζίαο είρε εμέρνπζα ζέζε ζηνπο δηεπζπληέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπζρεηίδεηαη ζσζηά κε αξθεηέο δηαζηάζεηο ηεο επίδνζεο φπσο νη αληακνηβέο, ε 

νξγαλσηηθή ζαθήλεηα, ε δεζηαζηά, ε ζηήξημε θαη ε απνδνρή ηεο εγεζίαο. Δπηπιένλ, 

ζηηο λεαξφηεξεο ειηθίεο ησλ δηεπζπληψλ θαίλεηαη λα επλνείηαη ην κνληέιν ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο.  
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Οη πξψηεο 36 εξσηήζεηο απφ ην MLQ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

κνληέισλ εγεζίαο ηνπ θάζε δηεπζπληή, απφ ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ. Σα αληηθείκελα απηά 

ήηαλ ρσξηζκέλα ζε ηξεηο κεγάιεο θιίκαθεο: ηε κεηαζρεκαηηζηηθή (20 αληηθείκελα), ηεο 

ζπλαιιαγήο (8 αληηθείκελα) θαη ηελ κε παξεκβαηηθή (8 αληηθείκελα) (Avolio & Bass, 1995). Ο 

κέζνο φξνο κέζα απφ ηηο θιίκαθεο, ππνινγίζηεθε απφ πξνζζήθε βαζκνινγίσλ γηα φιεο ηηο 

απαληήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο θιίκαθαο θαη δηαηξψληαο ην απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

απαληήζεσλ γηα απηφ ην αληηθείκελν. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε φζνπο 

(Ibrahim & Al-Taneiji, 2012) βξήθαλ φηη, νη δηεπζπληέο ζηα 34 δεκφζηα ζρνιεία ζην Dubai 

είλαη πην κεηαζρεκαηηζηηθνί απ‘ φηη ζπλαιιαζζφκελνη ή κε παξεκβαηηθνί, ζηηο εγεηηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη επίζεο, ζε επζπγξάκκηζε κε απηφ 

πνπ βξήθε ε Al-Taneiji (2006) ζηε κειέηε ηεο πάλσ ζην κνληέιν ζρνιείσλ ζηελ πφιε ηνπ Al 

Ain, ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ελδεηθηηθφ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ ηζρχνπλ θαη έρεη αλαιάβεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ έρνπλ θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηα ζρνιεία ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηα πξφηππα επηδφζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε... 

Ζ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπκπεξηθνξάο θαη δηέγεξζεο θαζψο θαη ε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε δηέγεξζε θαη ην θίλεηξν, πηζαλψο αληαλαθιά ηελ παξαηήξεζε ησλ 

Tichy and Devanna (1990), φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή, ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξσηνπνξία, θαη επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

αλάγθε γηα επαλαθαζνξηζκφ θαη παξνπζίαζε λένπ νξάκαηνο πξνο ηελ νξγαλσηηθή αιιαγή. 

Σα ρξφληα εκπεηξίαο ζηελ παξνχζα ζέζε θαη ην γέλνο, έρεη βξεζεί φηη αζθνχλ 

επίδξαζε ζην  κνληέιν εγεζίαο.  ηε κειέηε ησλ Ibrahim & Al-Taneiji (2012) 

αλαθέξεηαη φηη «ηα ρξφληα παξακνλήο ζηελ παξνχζα ζέζε ηνπ ζρνιείνπ» ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αληίιεςε ηνπ δαζθάινπ γηα ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν εγεζίαο ηνπ 

δηεπζπληή. ζν πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί έκελαλ ζην ηξέρσλ ζρνιείν, ηφζν 

ιηγφηεξν πηζαλφ ήηαλ λα ζεσξήζνπλ ηνλ δηεπζπληή ηνπο σο κεηαζρεκαηηζηή εγέηε. Αλ 

θαη νη δηεπζπληέο πνπ είλαη γπλαίθεο θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

πην κεηαζρεκαηηζηηθή αηκφζθαηξα ζηα ζρνιεία ηνπο θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αζθήζνπλ πην δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε παξνχζα κειέηε δελ έδεημε έλα ηέηνην 

απνηέιεζκα. 

 

πκπέξαζκα 

Οη Avolio θαη Bass (1995:113) ππνζηεξίδνπλ φηη ην MLQ δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

λα ελζαξξχλεη ηελ επηζήκαλζε ησλ εγεηψλ. Πην ζθφπηκν είλαη κάιινλ, λα 

πξνζδηνξίζεη έλαλ εγέηε ή κία νκάδα εγεηψλ κε ηέηνηνπο φξνπο φπσο «πην 

κεηαζρεκαηηζηηθφο» ή «ιηγφηεξν ζπλαιιαζζφκελνο». Δπηπιένλ, ζηε κειέηε ην δείγκα 

ήηαλ κηθξφ γηα αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα παξνπζηάδνληαλ κεηαμχ 

ησλ ππνθαηεγνξηψλ. ζνλ αθνξά ην κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν ζπζρεηίδεηαη  κε ην 

ππάξρνλ κνληέιν εγεζίαο.   

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ηάζε λα 

εγθαηαιεηθζνχλ ηα παξαδνζηαθά κνληέια εγεζίαο γηα ράξε ελφο κεηαζρεκαηηζηηθνχ 

κνληέινπ, πνπ απνηειεί έλα πνιιά ππνζρφκελν απνηέιεζκα γηα πεξαηηέξσ 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 
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Περύληψη 

Η παροϑςα εργαςύα εςτιϊζει ςτην ανϊδειξη των δυνατοτότων καθώσ και των περιοριςμών   των 
ςχολικών μονϊδων για  ϊςκηςη αυτϐνομησ  εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ  ςε επύπεδο 
διαμϐρφωςησ μακροπρϐθεςμων αλλϊ και βραχυπρϐθεςμων ςτϐχων.  Παρατύθεται ενδελεχϋσ 
παρϊδειγμα υλοπούηςησ εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ απϐ τη ςχολικό μονϊδα του 1ου ΕΠΑΛ 
Ελαςςϐνασ.  

Λϋξεισ Κλειδιϊ: εςωτερικό εκπαιδευτικό πολιτικό, ςτρατηγικϐσ προγραμματιςμϐσ, λειτουργικϐσ 
προγραμματιςμϐσ 

ΕΙΑΓΨΓΗ 

την παροϑςα ειςόγηςη θα επιχειρόςουμε να εντρυφόςουμε ςε ϋνα ευαύςθητο ζότημα  
που ϋντονα απαςχολεύ την ελληνικό εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα ςόμερα και το οπούο 
επικεντρώνεται ςτο κατϊ πϐςο εύναι δυνατϐ οι εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ να εύναι ςχετικϊ 
αυτϐνομεσ και να αςκοϑν τη δικό τουσ εςωτερικό εκπαιδευτικό πολιτικό, εντϐσ των ορύων 
και των περιοριςμών που τύθενται ςτο πλαύςιο λειτουργύασ του ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ 
ςυςτόματοσ.  

Αρχικϊ θα προςπαθόςουμε να καταδεύξουμε τη δυνατϐτητα που ϋχουν οι εκπαιδευτικϋσ 
μονϊδεσ να θϋτουν ςε αυτϐνομη βϊςη  μακροπρϐθεςμουσ και βραχυπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ 
αναφορικϊ με τη λειτουργύα τουσ και ςτη ςυνϋχεια θα παραθϋςουμε ϋνα εκτενϋσ 
παρϊδειγμα που αφορϊ τη θϋςπιςη τϋτοιων ςτϐχων ςτην εκπαιδευτικό μονϊδα του 1ου 
ΕΠΑΛ Ελαςςϐνασ. 

Επιπρϐςθετα, θα αναφερθοϑμε ςτα βόματα εκεύνα τα οπούα ακολουθόθηκαν 
προκειμϋνου να εξυπηρετεύται  με τον πλϋον αποτελεςματικϐ τρϐπο  η πορεύα  υλοπούηςησ 
οριςμϋνων ςτϐχων απϐ τη ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό μονϊδα και ςτη μϋθοδο η οπούα 
υιοθετόθηκε ωσ η προςφορϐτερη για  τη ςυνολικό αποτύμηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ των 
ςτϐχων αυτών. 

1ο   ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

Η ςχετικό αυτονομύα των εκπαιδευτικών μονϊδων και η δυνατότητα 
ϊςκηςησ εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ (όρια, προώποθϋςεισ και 
περιοριςμού)  

Επιχειρώντασ να αποτιμόςουμε εν γϋνει  τη λειτουργύα του Ελληνικοϑ  Εκπαιδευτικοϑ  
υςτόματοσ θα λϋγαμε ϐτι αποτελεύ ϋνα μϊλλον ςυγκεντρωτικϐ ςχόμα το οπούο δεν αφόνει 
μεγϊλα περιθώρια πρωτοβουλιών και αυτονομύασ ςτουσ οργανιςμοϑσ και τισ υπηρεςύεσ που 
το αποτελοϑν, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των εκπαιδευτικών μονϊδων που ανόκουν ςτην 
επικρϊτειϊ του. Ψσ επύ το πλεύςτον, οι εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ αντιμετωπύζονται ωσ οι 
αποδϋκτεσ μιασ κεντρικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ η οπούα ϋχει ςχεδιαςθεύ απϐ τα κεντρικϊ 
ϐργανα τησ διούκηςησ. Σα ϐργανα αυτϊ εύναι επιφορτιςμϋνα με αποφαςιςτικϋσ και 
ουςιαςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ που ϊπτονται των εκπαιδευτικών θεμϊτων καθώσ και με  το 

mailto:konmichalakis@yahoo.gr
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χειριςμϐ ϐλων των θεμϊτων διούκηςησ ενώ οι εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ καλοϑνται να 
εφαρμϐςουν προειλημμϋνεσ αποφϊςεισ αναφορικϊ με τη λειτουργύα τουσ. Ενδεικτικϊ, ο 
Κουτοϑζησ Μ. (1999a, ςελ.38) ςχολιϊζει ϐτι: 

αν λϊβει κανεύσ υπϐψη του και το γεγονϐσ ϐτι παρατηρεύται μια πληθώρα νϐμων, 
διατϊξεων και εγκυκλύων που αφοροϑν τη διούκηςη των δημϐςιων ςχολικών μονϊδων, γύνεται 
φανερϐ ϐτι τα περιθώρια ουςιαςτικόσ ϊςκηςησ διούκηςησ ςτην ελληνικό δημϐςια εκπαύδευςη 
(Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια) εύναι αρκετϊ περιοριςμϋνα. 

  
ηα πιαίζηα ηνπ ζθηρηνχ απηνχ ελαγθαιηζκνχ εθ κέξνπο ηεο θεληξηθήο δηνηθεηηθήο αξρήο 

είλαη απηνλφεην λα εθδειψλνληαη αληηδξάζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα απνθέληξσζε ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε κηα ζρεηηθά πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Ο.Ο..Α(1997)  

επηζεκαίλεηαη φηη κηα κνξθή ζηαδηαθήο απνθέληξσζεο έρεη ήδε δξνκνινγεζεί θαη φηη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο έρνπλ εθρσξεζεί αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ, ηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ πνιηηηζκηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο πεξηθέξεηαο θηι  ηελ ίδηα σζηφζν, έθζεζε πξνηείλεηαη δηεχξπλζε 

ηεο απνθέληξσζεο νχησο ψζηε  ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα λα απνιακβάλεη κεγαιχηεξε δπλαηή 

ειεπζεξία θίλεζεο θαη δπλαηφηεηα αλάιεςεο νπζηαζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ φζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. ην ίδην χθνο εμάιινπ θηλνχληαη θαη νη πξνηάζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζεσξνχλ φηη ε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα απνηειεί ην θχηηαξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη επξχηεξα δεηήκαηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη.(Ο.Λ.Μ.Δ., 1995) 

Γύνεται επομϋνωσ αντιληπτϐ ϐτι υπϊρχει πλϋον ϋνα ςυνολικϐ αύτημα για αϑξηςη τησ 
αυτονομύασ των εκπαιδευτικών μονϊδων και τη δυνατϐτητα λόψησ ουςιαςτικών 
αποφϊςεων εκ μϋρουσ τουσ αναφορικϊ με την εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα.  Αυτϐ, 
ωςτϐςο,  προϒποθϋτει μετϊβαςη ευθυνών απϐ τισ κεντρικϋσ διοικητικϋσ αρχϋσ ςτην 
εκπαιδευτικό μονϊδα προκειμϋνου η τελευταύα να αποκτόςει ςχετικό αυτονομύα, να μπορεύ 
δηλαδό να αποφαςύζει και να διαμορφώνει μύα τοπικό εκπαιδευτικό πολιτικό ςε 
ςυνϊρτηςη με τισ ανϊγκεσ και τισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ  μικροκοινωνύασ ςτην οπούα 
ανόκει.  Σο ζητοϑμενο επομϋνωσ εύναι να μπορϋςει η εκπαιδευτικό μονϊδα να αναδειχτεύ ςε 
ϋνα παρϊγοντα που να δϑναται να διαμορφώνει και να αςκεύ τη δικό του 
«διαφοροποιημϋνη» εκπαιδευτικό πολιτικό προκειμϋνου να ςυνδϋεται με την τοπικό 
κοινωνύα και να ικανοποιεύ τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ του ςχολεύου.  

Η τοπικό / διαφοροποιημϋνη αυτό εκπαιδευτικό πολιτικό ονομϊζεται αλλιώσ 
«εςωτερικό εκπαιδευτικό πολιτικό» (Μαυρογιώργοσ, 1999) και αποτελεύ βαςικό 
ςυνιςτώςα τησ διεκδικοϑμενησ ςχετικόσ αυτονομύασ των εκπαιδευτικών μονϊδων. 

ΙΔΑΝΙΚΑ, Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΚΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΘΑ ΗΜΑΙΝΕ ΟΣΙ Η 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΚΡΙΣΙΚΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΟΠΨ  ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΑΜΟΡΥΨΝΟΝΣΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ 

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ), ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΜΕ ΤΙΟΘΕΣΗΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΨΝ ΜΕΘΟΔΨΝ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΨΝ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΨΝ ΜΑΘΗΣΨΝ), ΣΗΝ ΕΞΟΤΙΑ (ΜΕ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΞΟΤΙΨΝ ΕΝΣΟ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ, ΟΤΣΨ ΨΣΕ ΟΛΟΙ  ΝΑ ΜΕΣΕΦΟΤΝ Ε ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΟΤΙΑΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ), ΣΑ 

ΤΛΙΚΑ (ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΜΕΨΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΨΝ ΠΡΟ ΟΥΕΛΟ ΣΨΝ 

ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΨΝΙΑ), ΣΟ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ( ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΤΝΕΦΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΤΣΟΤ), ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΜΕ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ 
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ΠΡΟΰΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΖΟΝΣΑΙ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ)  (ΜΑΤΡΟΓΙΨΡΓΟ, 1999). 

 την πρϊξη, ϐμωσ, το υπϊρχον ςϑςτημα λόψησ αποφϊςεων που διϋπει το Ελληνικϐ 
Εκπαιδευτικϐ ϑςτημα περιορύζει τη δυνατϐτητα ϊςκηςησ ουςιαςτικόσ εςωτερικόσ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ ςε τομεύσ ϐπωσ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα με εξαύρεςη, ωςτϐςο, την 
ϑπαρξη προγραμμϊτων ϋνταξησ παιδιών μειονοτότων ό μεταναςτών, προγραμμϊτων 
περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ, αγωγόσ υγεύασ κ.ϊ. 

Εξϊλλου, λιγϐτερο περιοριςτικϊ δρα το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα απϋναντι ςε τομεύσ ϐπωσ 
τα οικονομικϊ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ό τα υλικϊ, αποδεικνϑεται, εν τοϑτοισ , 
περιςςϐτερο περιοριςτικϐ απϋναντι ςε τομεύσ, ϐπωσ η εξουςύα, η διδαςκαλύα ό το 
ανθρώπινο δυναμικϐ. Περιοριςμϋνη εξϊλλου εύναι και η δυναμικό θεςμοθετημϋνων φορϋων 
ϐπωσ η ςχολικό επιτροπό ό το ςχολικϐ ςυμβοϑλιο, η δημοτικό ό κοινοτικό επιτροπό 
παιδεύασ και η νομαρχιακό επιτροπό παιδεύασ καθώσ παρϊ τη φαινομενικό ςυμμετοχό τησ 
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτην εκπαύδευςη, ο τρϐποσ λειτουργύασ και η  ςυγκρϐτηςη των 
φορϋων αυτών αποφαςύζεται απϐ τον εκϊςτοτε υπουργϐ Παιδεύασ. Επιπροςθϋτωσ, ο ρϐλοσ 
των ςυγκεκριμϋνων φορϋων εύναι απλϊ ςυμβουλευτικϐσ και ϐχι ουςιαςτικϐσ και 
αποφαςιςτικϐσ. Περιορύζονται,  δηλαδό, απλϊ ςε επύπεδο γνωμϊτευςησ επύ των 
εκπαιδευτικών θεμϊτων και ϐχι ςε επύπεδο ανϊληψησ πρωτοβουλιών.  

 Καθύςταται επομϋνωσ ςαφϋσ ϐτι προκειμϋνου η δρϊςη των προαναφερθϋντων 
φορϋων να λειτουργεύ ενιςχυτικϊ ςτην ϊςκηςη εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ απϐ 
την εκπαιδευτικό μονϊδα θα πρϋπει να ιςχϑςουν οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ για τη 
λειτουργύα των φορϋων αυτών. υγκεκριμϋνα οι φορεύσ αυτού θα πρϋπει να αποκτόςουν 
ουςιαςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ αναφορικϊ με τη αντιμετώπιςη των ιδιαύτερων εκπαιδευτικών 
θεμϊτων που αφοροϑν την τοπικό κοινωνύα και η δρϊςη αυτών να εύναι μαζικό και 
ςυλλογικό. Εν γϋνει, προκειμϋνου η εκπαιδευτικό μονϊδα να μπορϋςει να αςκόςει 
ουςιαςτικό εςωτερικό εκπαιδευτικό πολιτικό θα πρϋπει να υπϊρξουν ενιαύοι ςτϐχοι και ϋνα 
ενιαύο ϐραμα για την εκπαύδευςη με ςυνδυαςμϋνη δρϊςη των εκπαιδευτικών φορϋων και 
των φορϋων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ.  Προκειμϋνου, εξϊλλου, να υπϊρξει ϊςκηςη 
εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ θα πρϋπει να εφαρμοςτεύ μύα αποκεντρωμϋνη 
διούκηςη του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ ςτα πλαύςια τησ οπούασ να λειτουργεύ ϋνα 
ςυνεκτικϐ ςϑςτημα υποςτόριξησ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςε τομεύσ που αφοροϑν τη 
λειτουργύα τησ και που προαναφϋραμε (αναλυτικϐ πρϐγραμμα, διδαςκαλύα, εξουςύα, υλικϊ, 
ανθρώπινο δυναμικϐ, οικονομικϊ).   

 Η λειτουργύα, ωςτϐςο, μύασ αποκεντρωμϋνησ διούκηςησ του εκπαιδευτικοϑ 
ςυςτόματοσ ςε καμιϊ περύπτωςη δεν αναιρεύ το κεντρικϐ πλαύςιο οργϊνωςησ και 
διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ εντϐσ του οπούου θα πρϋπει να  οριοθετοϑνται οι 
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ (Μαυρογιώργοσ, 1999). Η ϊςκηςη 
ουςιαςτικόσ εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ εύναι εφικτό μϐνο εντϐσ ενϐσ κεντρικοϑ 
πλαιςύου το οπούο θα παρϋχει προςανατολιςμϐ, υποςτόριξη, ςυμβουλευτικό και 
καθοδόγηςη ςτην προςπϊθεια των εκπαιδευτικών μονϊδων να αφουγκραςτοϑν και να 
ικανοποιόςουν τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των τοπικών τουσ κοινωνιών. 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

2.1.  Η θζςη που ζχει ο ςτρατηγικόσ και ο λειτουργικόσ προγραμματιςμόσ ςτην 
διαμόρφωςη και την άςκηςη εςωτερικήσ εκπαιδευτικήσ πολιτικήσ 

Σο ζητοϑμενο τησ ϊςκηςησ εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ εκ μϋρουσ των 
εκπαιδευτικών μονϊδων ςχετύζεται ϊμεςα με τη διαδικαςύα του ςτρατηγικοϑ και του 
λειτουργικοϑ προγραμματιςμοϑ. Με τον ϐρο «ςτρατηγικϐσ προγραμματιςμϐσ» 
αναφερϐμαςτε ςτη δυνατϐτητα διαμϐρφωςησ μακροπρϐθεςμων-ςτρατηγικών  ςτϐχων εκ 
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μϋρουσ των εκπαιδευτικών μονϊδων με ςκοπϐ τον καθοριςμϐ τησ γενικϐτερησ πορεύασ τουσ. 
Αντύςτοιχα, με τον ϐρο «λειτουργικϐσ προγραμματιςμϐσ» αναφερϐμαςτε ςτη δυνατϐτητα 
διαμϐρφωςησ βραχυπρϐθεςμων ςτϐχων απϐ τισ εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ με ςκοπϐ τη 
ρϑθμιςη τησ καθημερινόσ τουσ λειτουργύασ (Κουτοϑζησ, 1999). 

 Εξ οριςμοϑ, καθύςταται ςαφϋσ ϐτι η δυνατϐτητα των εκπαιδευτικών μονϊδων να 
διαμορφώνουν μακροπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ αναφορικϊ με τη λειτουργύα τουσ  εύναι μϊλλον 
περιοριςμϋνη εντϐσ ενϐσ ςυγκεντρωτικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ που δεν επιτρϋπει 
ουςιαςτικϊ περιθώρια  για χϊραξη μιασ ενιςχυμϋνα αυτϐνομησ πολιτικόσ. Οι εκπαιδευτικϋσ 
μονϊδεσ, ϐπωσ προαναφϋραμε, αδυνατοϑν να διαφοροποιοϑνται ςτρατηγικϊ  ςε τομεύσ 
ϐπωσ το αναλυτικϐ πρϐγραμμα ό οι μϋθοδοι διδαςκαλύασ. Λιγϐτερο περιοριςτικϊ, ωςτϐςο, 
δρα το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ϋναντι τησ δυνατϐτητασ των μονϊδων να ορύζουν ςτϐχουσ 
που αφοροϑν την καθημερινό τουσ λειτουργύα (π.χ. τη διαχεύριςη των οικονομικών τουσ). 
Γύνεται επομϋνωσ αντιληπτϐ, ϐτι η δυνατϐτητα των μονϊδων για ϊςκηςη εςωτερικόσ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ καθύςταται εφικτό κυρύωσ ςε επύπεδο λειτουργικοϑ 
προγραμματιςμοϑ και ςαφώσ λιγϐτερο ςε ϐτι αφορϊ το ςτρατηγικϐ. 

Αυτονϐητο εύναι ϐτι ο λειτουργικϐσ προγραμματιςμϐσ μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ δρα 
ςυμπληρωματικϊ προσ το ςτρατηγικϐ τησ προγραμματιςμϐ. Οι βραχυπρϐθεςμοι / 
λειτουργικού ςτϐχοι καθορύζονται με βϊςη τουσ ςτρατηγικοϑσ και εξυπηρετοϑν ωσ 
ενδιϊμεςοι ςταθμού για την επύτευξη των ςτρατηγικών.  

2.2.  Διαδικαςία ορθολογικοφ προγραμματιςμοφ 

Εν γϋνει ο ςτρατηγικϐσ και ο λειτουργικϐσ προγραμματιςμϐσ αποτελοϑν διακριτϋσ 
φϊςεισ μιασ διαδικαςύασ  ενϐσ ευρϑτερου προγραμματιςμοϑ τησ δρϊςησ τησ εκπαιδευτικόσ 
μονϊδασ. το πλαύςιο τησ διαδικαςύασ αυτόσ  προβλϋπονται τα εξόσ ςυγκεκριμϋνα βόματα 
δρϊςησ(Πετρύδου, 2007):  

Αποςαφόνιςη τησ αποςτολόσ: Πρϐκειται για το γενικϐ ςϑςτημα αξιών που διϋπει την ϐλη 
διαδικαςύα. Ο ουςιαςτικϐσ λϐγοσ που δικαιολογεύ την ϊςκηςη εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ 
πολιτικόσ . 

Καθοριςμϐσ κοπών: Αφορϊ τισ γενικϋσ επιδιώξεισ τησ επιχειροϑμενησ ϊςκηςησ 
εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ ςε εκπαιδευτικϐ, παιδαγωγικϐ και διοικητικϐ επύπεδο. 

Ανϊλυςη περιβϊλλοντοσ: Η διαδικαςύα προγραμματιςμοϑ τησ δρϊςησ τησ εκπαιδευτικόσ 
μονϊδασ γύνεται ςε ςυνϊρτηςη με το εξωτερικϐ περιβϊλλον τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ 
(Πετρύδου, 2007). Σο περιβϊλλον αυτϐ ςυνιςτϊ η ευρϑτερη εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα, η 
κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ , οι κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ εξελύξεισ ςε τοπικϐ 
επύπεδο. Καθύςταται ςαφϋσ ϐτι οποιεςδόποτε ευκαιρύεσ τισ οπούεσ ο οργανιςμϐσ μπορεύ να 
εκμεταλλευτεύ για να εκπληρώςει καλϑτερα την αποςτολό του (π.χ νϋο αναλυτικϐ 
πρϐγραμμα, νϋοι τρϐποι προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ κτλ),  πλεονεκτόματα 
αλλϊ και απειλϋσ, καταςτϊςεισ οι οπούεσ επηρεϊζουν τον οργανιςμϐ με αρνητικϐ τρϐπο 
κϊνοντασ πιο δϑςκολη την εκπλόρωςη τησ αποςτολόσ του (π.χ. φτωχϐσ ςϑνδεςμοσ γονϋων 
κ.α.) του εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ θα πρϋπει να λαμβϊνονται ςοβαρϊ υπϐψη. Τπϐψη θα 
πρϋπει, ωςτϐςο, να λαμβϊνονται και οι ιδιαιτερϐτητεσ του εςωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ ( 
μαθητϋσ, διδϊςκοντεσ) 

 
Διαμϐρφωςη πολιτικών : Πρϐκειται για τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ που διϋπουν το 

ςυνολικϐ προγραμματιςμϐ δρϊςησ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. 
Καθοριςμόσ Αντικειμενικών / τρατηγικών τόχων: τη φϊςη αυτό, ϐπωσ 

προαναφϋραμε, επιχειρεύται ο καθοριςμϐσ μακροπρϐθεςμων ςτϐχων εκ μϋρουσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. Οι ςτϐχοι αυτού, ωςτϐςο, οφεύλουν να εύναι ρεαλιςτικού, 
ςυγκεκριμϋνοι, μετρόςιμοι και κατϊ το δυνατϐ επιβεβαιώςιμοι. 

Επιλογό δρϊςεων /Λειτουργικόσ Προγραμματιςμόσ : Εδώ πλϋον προτεύνονται 
ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ οι οπούεσ προβλϋπεται να ολοκληρωθοϑν βραχυπρϐθεςμα και οι  
οπούεσ εξυπηρετοϑν την υλοπούηςη των ςτρατηγικών ςτϐχων.  
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Με βϊςη λοιπϐν  τα ϐςα προτεύναμε ϋωσ τώρα , θα παραθϋςουμε ςτη ςυνϋχεια ϋνα  
παρϊδειγμα ϊςκηςησ εςωτερικόσ πολιτικόσ απϐ την εκπαιδευτικό μονϊδα του 1ου ΕΠΑΛ 

Ελαςςϐνασ. το παρϊδειγμα αυτϐ παρουςιϊζουμε με τη μορφό διαγρϊμματοσ ϋνα 
ολοκληρωμϋνο μοντϋλο προγραμματιςμοϑ δρϊςησ για την εν λϐγω εκπαιδευτικό  μονϊδα με 
διακριτοϑσ ςτρατηγικοϑσ και λειτουργικοϑσ ςτϐχουσ.  

 3ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

Βαςικϊ θϋματα που περιλαμβϊνονται ςτην ϊςκηςη εςωτερικόσ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ (ςτρατηγικόσ και λειτουργικόσ προγραμματιςμόσ 
του 1ου Επαλ Ελαςςόνασ) 

Αποςτολό: Η μϐρφωςη των μαθητών με τρϐπο που να ςυνϊδει με τισ  ανϊγκεσ τησ 
τοπικόσ κοινωνύασ. 

Ανϊλυςη περιβϊλλοντοσ: α) Εςωτερικϐ περιβϊλλον: Σο 1ο ΕΠΑΛ Ελαςςϐνασ εύναι μύα 
εκπαιδευτικό μονϊδα με καθηγητικϐ δυναμικϐ 37 ατϐμων, (20 τεχνολϐγων και 17 
καθηγητών γενικόσ παιδεύασ) και μαθητικϐ δυναμικϐ 160 μαθητών. Μεγϊλοσ αριθμϐσ των 
εν λϐγω μαθητών διαμϋνει ςε κοινϐτητεσ περιφερειακϊ τησ Ελαςςϐνασ και κϊνει χρόςη 
ςυγκοινωνιών του Κτελ για να μεταβεύ ςτη ςχολικό μονϊδα. τη ςυγκεκριμϋνη μονϊδα 
λειτουργοϑν οι τομεύσ Μηχανολογύασ (Γενικό Μηχανολογύα), Πληροφορικόσ (Η/ Τ 
υςτημϊτων και Δικτϑων) και ο Γεωτεχνικϐσ Σομϋασ  με δϑο ειδικϐτητεσ (1.Γεωπονύασ -
Σροφύμων και  Περιβϊλλοντοσ  2. ϑγχρονη Επιχειρηματικό Γεωργύα).  Η εκπαιδευτικό 
μονϊδα διαθϋτει χώρουσ εργαςτηρύων για τον καθϋνα τομϋα ξεχωριςτϊ, οι οπούοι, ωςτϐςο, 
δεν ςυντηροϑνται επαρκώσ. 

           β) Εξωτερικϐ περιβϊλλον : Η πϐλη τησ Ελαςςϐνασ ανόκει ςε μύα ευρϑτερη επαρχύα 
που αποτελεύται απϐ 52 κοινϐτητεσ και εύναι χτιςμϋνη ςτουσ πρϐποδεσ του Ολϑμπου. Η 
τοπικό οικονομύα ςτηρύζεται κατϊ πλειοψηφύα ςτη γεωργύα, την καλλιϋργεια καπνών, 
ςιτηρών και την κτηνοτροφύα. Ϊντονο  ενδιαφϋρον εκδηλώνεται τελευταύωσ και για τα 
κηπευτικϊ βιολογικόσ καλλιϋργειασ. Μεγϊλοσ αριθμϐσ γονϋων των μαθητών που ανόκουν 
ςτη ςυγκεκριμϋνη ςχολικό μονϊδα απαςχολεύ τα παιδιϊ τουσ ςε γεωργικϋσ εργαςύεσ μετϊ το 
πϋρασ των μαθημϊτων και καθϐλη τη διϊρκεια των θερινών μηνών. 

Καθοριςμόσ Αντικειμενικών/ τρατηγικών τόχων : Αποφαςύςτηκε ϐτι ο 
καθοριςμϐσ των ςτρατηγικών ςτϐχων οφεύλει να εξυπηρετεύ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ 
τησ τοπικόσ κοινωνύασ ςτην οπούα ανόκει η εν λϐγω εκπαιδευτικό μονϊδα καθώσ και τισ 
ανϊγκεσ τησ τοπικόσ οικονομύασ. Ϊτςι ωσ ςτρατηγικού ςτϐχοι επιλϋχθηκαν η εν γϋνει  
ενύςχυςη του Γεωτεχνικοϑ Σομϋα τησ ςχολικόσ μονϊδασ και η ενεργϐσ δραςτηριοπούηςη 
των μαθητών ςε θϋματα που αφοροϑν τισ γεωργικϋσ καλλιϋργειεσ.  (Αναλυτικϊ , βλϋπε 
διϊγραμμα)  

Επιλογό Δρϊςεων/ Λειτουργικόσ Προγραμματιςμόσ : Αποφαςύςτηκαν ςυγκεκριμϋνεσ 
ενϋργειεσ με ςτϐχο την υλοπούηςη των προαναφερθϋντων ςτϐχων (Αναλυτικϊ, βλϋπε 
διϊγραμμα). 



 

 

 
         ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ  

Α. ΑΠΟΣΟΛΗ : μϐρφωςη χαρακτόρων για να 
ανταποκριθοϑν ςτισ απαιτόςεισ τησ τοπικόσ 
κοινωνύασ. 

Β. ΚΟΠΟΙ 
β.1 η ικανοπούηςη των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών 
 
β.2 η ςυμβολό ςτην παιδαγωγικό ανϊπτυξη 

των μαθητών 
 
β.3  η εϑρυθμη λειτουργύα τησ ςχολικόσ 

μονϊδασ 
 

Δ. ΣΟΦΟΙ 
δ.1.1 Λειτουργύα ςϑγχρονων εργαςτηρύων  

α)γεωργικών επιχειρόςεων& β) Σεχνολογύασ 
τροφύμων μϋςα ςε 2 χρϐνια 

δ.1.2 Δραςτηριοπούηςη των μαθητών ςε 
καλλιϋργειεσ με βιολογικϊ προώϐντα ϋωσ το 2017. 

δ.1.3. Ενεργϐσ ςυνεργαςύα με γεωπϐνουσ τησ 
περιοχόσ. 

δ.1.4  υμμετοχό του ςχολεύου ςε 
προγρϊμματα επιμϐρφωςησ και ενημϋρωςησ 
γεωργών &κτηνοτρϐφων 

 
δ.2.1 Μια επύςκεψη το χρϐνο ςε ςϑγχρονα 

εργαςτόρια Γεωργικών Επιχειρόςεων, 
Σεχνολογύασ τροφύμων και ςε θερμοκόπια με 
βιοκαλλιϋργειεσ. 

 δ.3.1. αγορϊ  δυο μικροςκοπύων , ενϐσ 
παςτεριωτό, μιασ μηχανόσ γεωργικοϑ 
ανελκυςτόρα.    

 

Γ. ΠΟΛΙΣΙΚΕ 
γ.1.1 ςυνεχισ βελτίωςθ και ανάπτυξθ του διδακτικοφ 

ζργου 

γ.1.2. ςυνεχόσ βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ 
του εκπαιδευτικοϑ 

γ.2.1. ςυνεχόσ προςαρμογό των δραςτηριοτότων 
του ςχολεύου ςτισ απαιτόςεισ του ςϑγχρονου 
περιβϊλλοντοσ και τησ τοπικόσ κοινωνύασ 

γ.3.1. ςυνεχόσ βελτύωςη τησ διούκηςησ του ςχολεύου 
ό αποτελεςματικϐτερη διούκηςη του ςχολεύου 

 Ε. ΔΡΑΕΙ  
ε.1.1. διαμϐρφωςη χώρου εργαςτηρύου και δαπϊνη 

2500€ για εξοπλιςμϐ εργαςτηρύων. 
ε.1.2.Λειτουργύα θερμοκηπύου με βιολογικϊ 

προώϐντα. 
ε.1.3 καθιϋρωςη μιασ εξαμηνιαύασ ςυνϊντηςησ με 

γεωπϐνο τησ  περιοχόσ. 
ε.1.4. παρακολοϑθηςη των επιμορφωτικών 

ςεμιναρύων που πραγματοποιοϑνται απϐ διϊφορουσ 
φορεύσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ ςε θϋματα γεωτεχνικοϑ 
τομϋα. 

 
 
ε.2.1. Μια επύςκεψη το  χρϐνο ςε ςϑγχρονα 

εργαςτόρια ςτο ΣΕΙ Λϊριςασ, ςτο τμόμα Γεωργικών 
Επιχειρόςεων και ςτο Πανεπιςτόμιο Αθηνών ό 
Θεςςαλονύκησ, ςτο τμόμα Γεωπονύασ καθώσ και ςε 
παραγωγοϑσ βιοκαλλιϋργειασ, γεωργοϑσ, εργοςτϊςια 
επεξεργαςύασ γϊλακτοσ τησ περιοχόσ. 

 
ε.3.1 αγορϊ  δυο μικροςκοπύων , ενϐσ παςτεριωτό, 
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ΗΓΕΙΑ ΤΠ.Ε.Π.Θ.  
ϑλλογοσ Διδαςκϐντων 

 Διευθυντόσ ςχολεύου 
 ϑλλογοσ 
διδαςκϐντων 
 χολικού ςϑμβουλοι 
 Προώςτϊμενοι 
γραφεύων 
 
 Διευθυντόσ ςχολεύου 
 ϑλλογοσ 
διδαςκϐντων 
 χολικού ςϑμβουλοι 
 Μαθητικϋσ κοινϐτητεσ 
 ϑλλογοσ γονϋων 
 
 

 Διευθυντόσ ςχολεύου 
 χολικού ςϑμβουλοι 
 χολικό επιτροπό 

           
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΣΟΤ 1ΟΤ ΕΠΑΛ ΕΛΑΟΝΑ 

(Πετρύδου Ε., 2007)                                           

μιασ μηχανόσ γεωργικοϑ ανελκυςτόρα απϐ ϋςοδα του 
ςυλλϐγου γονϋων.    

 

 Διευθυντόσ ςχολεύου 
 ϑλλογοσ 
διδαςκϐντων 
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  4ο ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

Οι μϋθοδοι και οι διαδικαςύεσ λόψησ των ςχετικών αποφϊςεων, οι οπούεσ 
κρύνονται προςφορότερεσ για την αποτελεςματικό παρακολούθηςη – 
εποπτεύα και την αποτύμηςη τησ αςκούμενησ εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ 
πολιτικόσ. 

4.1.  H διαδικαςύα λόψησ των αποφϊςεων 

τη φϊςη αυτό θα επιχειρόςουμε να καταδεύξουμε τον τρϐπο με τον οπούο ελόφθηςαν οι 
ςχετικϋσ αποφϊςεισ προκειμϋνου να υλοποιηθεύ ο ςτρατηγικϐσ ςτϐχοσ τησ εκπαιδευτικόσ 
μονϊδασ του 1ου ΕΠΑΛ Ελαςςϐνασ για δραςτηριοπούηςη των μαθητών ςε καλλιϋργειεσ 
με βιολογικϊ προώϐντα.( βλϋπε Διϊγραμμα, δ.1.2.) Θα επιχειρόςουμε επιπλϋον να 
περιγρϊψουμε τη μϋθοδο που κρύναμε προςφορϐτερη για την αποτελεςματικό εποπτεύα τησ 
πορεύασ υλοπούηςησ του ςυγκεκριμϋνου αυτοϑ ςτϐχου.  

Οι αποφϊςεισ οι οπούεσ πϊρθηκαν προκειμϋνου να επιτϑχουμε τη δραςτηριοπούηςη των 
μαθητών ςε ϐτι αφορϊ τισ καλλιϋργειεσ με βιολογικϊ προώϐντα αποτϋλεςαν μϋροσ μιασ 
ευρϑτερησ διαδικαςύασ που περιλαμβϊνει τα εξόσ ςυγκεκριμϋνα βόματα (Κουτοϑζησ, 
1999,b): 

1. Αναγνώριςη του προβλόματοσ: το ςτϊδιο αυτϐ επιχειρόςαμε μύα γενικό αποτύμηςη 
τησ κατϊςταςησ λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του εςωτερικοϑ και του 
εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτο οπούο ανόκει το 1ο ΕΠΑΛ Ελαςςϐνασ με ϋμφαςη ςτα 
πλεονεκτόματα αλλϊ και τουσ περιοριςμοϑσ που θϋτει το ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον. (Βλϋπε 
Κεφαλαιο 3). Επύςησ, ϋπειτα απϐ ςχετικό ϋρευνα καταγρϊψαμε ϐτι υπϊρχει ϋντονη ζότηςη 
απϐ τισ τοπικϋσ επιχειρόςεισ για προώθηςη νϋων μορφών απαςχϐληςησ με ϋμφαςη ςτην 
αξιοπούηςη των τοπικών παραγωγικών πϐρων. υγκεκριμϋνα, καταγρϊψαμε ϐτι οι τοπικϋσ 
επιχειρόςεισ πιϋζουν για  εξειδύκευςη των νϋων παραγωγών ςτον τομϋα τησ παραγωγόσ 
βιολογικών προώϐντων με ορθό χρόςη τησ νϋασ τεχνολογύασ. Διαπιςτώςαμε  επύςησ, ϐτι 
αςκεύται πύεςη απϐ τουσ τοπικοϑσ φορεύσ αλλϊ και απϐ τουσ γονεύσ των διδαςκομϋνων για 
ςυμβολό του μαθητικοϑ δυναμικοϑ ςτη ςυνοχό τησ τοπικόσ κοινωνύασ και τη διαςφϊλιςη 
τησ πολιτιςτικόσ ιδιαιτερϐτητασ του τϐπου τουσ. το ςτϊδιο αυτϐ επύςησ λϊβαμε υπϐψη το 
γενικϐτερο αύτημα τησ κοινωνύασ για υγιεινό διατροφό καθώσ και τισ οδηγύεσ τησ Ε.Ε. που 
κατευθϑνει την Ελλϊδα για αϑξηςη τησ βιοκαλλιϋργειασ ςε ποςοςτϐ 5¿ ςτα επϐμενα ϋτη. 

2.  Καθοριςμϐσ των κριτηρύων απϐδοςησ: το ςημεύο αυτϐ ορύςαμε  τι θα προςϋφερε και 
θα περιλϊμβανε η ιδανικό λϑςη, ποια δηλαδό θα ϋπρεπε να όταν τα αναμενϐμενα 
αποτελϋςματα. Αποφαςύςτηκε ϐτι  η ιδανικό λϑςη θα περιλϊμβανε παραγωγό βιολογικών 
προώϐντων απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ ςε κϊποια μικρό κλύμακα. 

3.Καταγραφό και ανϊλυςη των εναλλακτικών λϑςεων:  το ςτϊδιο αυτϐ προςπαθόςαμε 
να αναπτϑξουμε εναλλακτικϋσ λϑςεισ προκειμϋνου να πετϑχουμε το ςτϐχο μασ. Η παραγωγό 
των εναλλακτικών αυτών λϑςεων κρύθηκε απαραύτητη καθϐτι δύνει ςτη διαδικαςύα του 
προγραμματιςμοϑ τη δυνατϐτητα να εύναι ευϋλικτη. Ψσ εναλλακτικϋσ λϑςεισ προτϊθηκαν οι 
εξόσ: 

Α. υμμετοχό του ςχολεύου ςε πρϐγραμμα Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ διϊρκειασ  3 
ετών με θϋμα τισ βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ. 

Β. Λειτουργύα θερμοκηπύου με βιολογικϊ προώϐντα. 
Γ. υμμετοχό του ςχολεύου ςτο πρϐγραμμα «Θερινϊ χολεύα» με θϋμα τα βιολογικϊ 

προώϐντα.   
Ακολοϑθηςε ανϊλυςη για καθεμύα απϐ τισ εναλλακτικϋσ λϑςεισ που προτϊθηκαν 

διερευνώντασ τισ ςυνθόκεσ και τισ προϒποθϋςεισ που ιςχϑουν για καθεμύα απϐ τισ λϑςεισ 
αυτϋσ. Αυτϐ κρύθηκε ςκϐπιμο καθϐτι πολϑ ςυχνϊ εξωτερικού ό εςωτερικού περιοριςμού του 
περιβϊλλοντοσ καθιςτοϑν προβληματικϋσ οριςμϋνεσ απϐ τισ λϑςεισ αυτϋσ.  
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 Κατϊ αυτϐν τον τρϐπο, η εφαρμογό τησ πρώτησ λϑςησ θα ςόμαινε  την παραμονό των 
μαθητών ςτην εκπαιδευτικό μονϊδα μετϊ το τϋλοσ των διδακτικών ωρών για την 
εναςχϐληςό τουσ με το πρϐγραμμα. Η λϑςη αυτό θα επιβϊρυνε και θα δυςαρεςτοϑςε τουσ 
γονεύσ των μαθητών καθώσ μεγϊλοσ αριθμϐσ μαθητών απαςχολεύται απϐ τουσ γονεύσ τουσ 
ςε γεωργικϋσ εργαςύεσ μετϊ το πϋρασ των μαθημϊτων.  

Η εφαρμογό τησ δεϑτερησ λϑςησ θα ςόμαινε ϐτι οι μαθητϋσ θα ϋρθουν ςε επαφό με τισ 
βιοκαλλιϋργειεσ μϋςω των εργαςτηριακών τουσ μαθημϊτων. Η λϑςη αυτό προϒπϐθετε 
επύςησ τη διαμϐρφωςη θερμοκηπύου απϐ τουσ μαθητϋσ  και την εϑρεςη ςπϐρων 
κατϊλληλων για βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ, ενδεχομϋνωσ με τη βοόθεια των γονϋων των 
μαθητών. Επιβϊλλετο, ωςτϐςο, να βρεθεύ τρϐποσ χρηματοδϐτηςησ για ενοικύαςη του χώρου 
του θερμοκηπύου καθώσ και τρϐποσ μετακύνηςησ των μαθητών ςτο θερμοκόπιο με 
επύβλεψη των καθηγητών τουσ. 

Η εφαρμογό τησ τρύτησ λϑςησ προϒπϐθετε εναςχϐληςη των μαθητών με το πρϐγραμμα 
κατϊ τη διϊρκεια των θερινών μηνών. την περύπτωςη αυτό ϐμωσ θα ϋπρεπε να ληφθεύ 
υπϐψη ϐτι οι περιςςϐτεροι μαθητϋσ κατϊ τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ βοηθοϑν τουσ γονεύσ 
τουσ ςε γεωργικϋσ εργαςύεσ. 

4.Αξιολϐγηςη και επιλογό τησ βϋλτιςτησ λϑςησ:  Απϐ τισ παραπϊνω εναλλακτικϋσ λϑςεισ 
που προτϊθηκαν, η πρώτη και η τρύτη απορρύφθηκαν λϐγω περιοριςμών που τύθενται απϐ 
το εξωτερικϐ περιβϊλλον των μαθητών. Ψσ βϋλτιςτη λϑςη επιλϋχθηκε  η δεϑτερη η οπούα 
δεν περιορύζει τουσ μαθητϋσ με κϊποιο προβληματικϐ τρϐπο και επιπλϋον ανταποκρύνεται 
ςτα κριτόρια απϐδοςησ τα οπούα θϋςαμε εφϐςον περιλαμβϊνει παραγωγό βιολογικών 
προώϐντων απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μαθητϋσ. 

5. Προώθηςη και εφαρμογό τησ λϑςησ: το ςτϊδιο αυτϐ η εκπαιδευτικό μονϊδα 
ενημϋρωςε τουσ μαθητϋσ του γεωτεχνικοϑ τομϋα για την εναςχϐληςό τουσ με τισ 
βιοκαλλιϋργειεσ  κατϊ την ώρα των εργαςτηριακών τουσ μαθημϊτων και για τη μετακύνηςό 
τουσ ςτο θερμοκόπιο με λεωφορεύο του ΚΣΕΛ Ελαςςϐνασ. Οι αντύςτοιχοι καθηγητϋσ επύςησ 
ενημερώθηκαν ϐτι υποχρεοϑνται να επιβλϋπουν τουσ μαθητϋσ κατϊ τη διαδικαςύα 
διαμϐρφωςησ του χώρου του θερμοκηπύου και κατϊ τη μετακύνηςό τουσ ςτο χώρο αυτϐ. 
Ζητόθηκε επύςησ η ςυμβολό των γονϋων των μαθητών για την εϑρεςη ςπϐρων κατϊλληλων 
για βιοκαλλιϋργειεσ. Σϋλοσ η ςχολικό επιτροπό τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςυμφώνηςε τη 
διϊθεςη αντύςτοιχου κονδυλύου για την ενοικύαςη χώρου θερμοκηπύου και τα ΚΣΕΛ 
ενημερώθηκαν για τισ ώρεσ μετακύνηςησ των μαθητών. τα πλαύςια εφαρμογόσ τησ λϑςησ 
αυτόσ αναγκαύοσ κρύθηκε και ο ςχεδιαςμϐσ χρονοδιαγρϊμματοσ με λεπτομερό αναφορϊ για 
το πϐτε θα γύνουν οι απαραύτητεσ ενϋργειεσ.  Κατϊ την πρώτη εβδομϊδα εφαρμογόσ του 
ςχεδύου δρϊςησ παρατηρόθηκε αν ϐλα λειτοϑργηςαν κανονικϊ.  

6. Επαναπληροφϐρηςη: Η διαδικαςύα τησ επαναπληροφϐρηςησ κρύθηκε απαραύτητο να 
εφαρμοςτεύ ςε ϐλα τα ςτϊδια τησ πορεύασ που μϐλισ περιγρϊψαμε. Ζητόθηκε απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ μαθητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και γονεύσ να παρϋχουν -μϋςα απϐ προςωπικϋσ και 
γραπτϋσ αναφορϋσ -πληροφορύεσ για τισ προςωπικϋσ τουσ εκτιμόςεισ επύ τησ πορεύασ 
υλοπούηςησ του ςυγκεκριμϋνου ςτϐχου. Οι πληροφορύεσ αυτϋσ βοόθηςαν ςτο να 
καταδεύξουν εϊν εκτιμόςαμε ςωςτϊ την ϐλη κατϊςταςη, εϊν η λϑςη που επιλϋξαμε όταν η 
καταλληλϐτερη και αν τα αποτελϋςματα εφαρμογόσ τησ λϑςησ αυτόσ όταν τα αναμενϐμενα. 

Η διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων που μϐλισ περιγρϊψαμε κρύθηκε ωσ η πλϋον κατϊλληλη 
για την αποτελεςματικό παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ του  ςυγκεκριμϋνου 
ςτϐχου καθϐτι επιτρϋπει την εφαρμογό βαςικών αρχών ελϋγχου ςτην  ϐλη πορεύα. 
υγκεκριμϋνα, ο καθοριςμϐσ κριτηρύων απϐδοςησ (βόμα 2) (Κουτοϑζησ, 1999,b) καθιςτϊ 
εφικτϐ τον ϋλεγχο των αποτελεςμϊτων ϐταν ο ςτϐχοσ υλοποιηθεύ κανονικϊ  Εφϐςον, 
δηλαδό, θεςπιςθοϑν κριτόρια απϐδοςησ, καθύςταται δυνατό η ςϑγκριςη των αναμενϐμενων 
αποτελεςμϊτων με τα πραγματικϊ αποτελϋςματα και η εϑρεςη θετικών ό αρνητικών 
αποκλύςεων (ϑγκριςη απϐδοςησ με πρϐτυπα). Επύςησ, το ςτϊδιο τησ επαναπληροφϐρηςησ 
( Βόμα 6) τησ διαδικαςύασ που προτεύναμε επιτρϋπει τη μεταφορϊ πληροφοριών επιτυχύασ 
των ςτϐχων ό αποκλύςεων ςτα κϋντρα λόψησ αποφϊςεων και τη δυνατϐτητα για 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              787 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

επαναπροςδιοριςμϐ των αποφϊςεων ό την εκτϋλεςη μιασ επανορθωτικόσ ενϋργειασ ϐπου 
αυτϐ κρύνεται απαραύτητο. Μϋςω λοιπϐν τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων που 
περιγρϊψαμε καθύςταται δυνατϐσ ο ουςιαςτικϐσ ϋλεγχοσ τησ ϐλησ πορεύασ ο οπούοσ και 
ςυμβϊλλει ςτη διαςφϊλιςη θετικών αποτελεςμϊτων, δηλαδό ςτην επιτυχό υλοπούηςη του 
ςτϐχου.  

4.2. Μϋθοδοσ λόψησ αποφϊςεων 

Η μϋθοδοσ η οπούα αποφαςύςτηκε ωσ η πλϋον προςφορϐτερη για την αποτελεςματικό 
παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ του ςυγκεκριμϋνου ςτϐχου όταν το 
οργανϐγραμμα. Σο οργανϐγραμμα εν γϋνει χρηςιμοποιεύται ςε περιπτώςεισ ϐπου η λόψη 
μιασ απϐφαςησ επηρεϊζεται απϐ οριςμϋνεσ ενδιϊμεςεσ αποφϊςεισ (Αθαναςοϑλα-Ρϋππα, 
1999). Με το οργανϐγραμμα ουςιαςτικϊ αξιολογοϑνται οι εναλλακτικϋσ λϑςεισ που 
προτεύνονται για την επύτευξη ενϐσ ςτϐχου μϋςω τησ παρουςύαςησ των διαφϐρων πιθανών 
ςεναρύων. Με τον τρϐπο αυτϐ δημιουργεύται μια ολοκληρωμϋνη εικϐνα τησ κατϊςταςησ που 
ςυμβϊλλει ςτην καλϑτερη εκτύμηςη αυτόσ                     ( Κουτοϑζησ, 1999,b). 

 
ΜΕΘΟΔΟ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΗ (ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ) 

ΕΝΑΣΦΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΩΡΑΡΙΟΥ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α΄ ΛΤΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΕΝΑΣΦΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Β΄ ΛΤΖ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ

ΕΝΑΣΦΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γ΄ ΛΤΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΘΔΡΗΝΑ  ΥΟΛΔΗΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

 

πκπεξάζκαηα 

την παροϑςα ειςόγηςη καταδεύξαμε ϐτι τα περιθώρια αυτονομύασ των εκπαιδευτικών 
μονϊδων του Ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ εύναι ςαφώσ περιοριςμϋνα.  τα 
πλαύςια του ςυςτόματοσ αυτοϑ, περιοριςμϋνη αποδεικνϑεται και η δυνατϐτητα των 
εκπαιδευτικών μονϊδων για ϊςκηςη εςωτερικόσ πολιτικόσ, μιασ πολιτικόσ δηλαδό που να 
λαμβϊνει υπϐψη τισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ ςτην οπούα ανόκει η κϊθε 
εκπαιδευτικό μονϊδα. Ϊτςι ενώ οι εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ δϑνανται να διαμορφώνουν 
βραχυπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ που αφοροϑν την καθημερινό τουσ λειτουργύα, εντοϑτοισ δεν 
ϋχουν μεγϊλεσ δυνατϐτητεσ για ϊςκηςη ουςιαςτικόσ εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ 
μϋςω τησ διαμϐρφωςησ πιο μακροπρϐθεςμων ςτϐχων που να καθιςτοϑν δυνατό τη 
ςυμμετοχό τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτην εκπαύδευςη. 

Παρϐλα αυτϊ, ςε περύπτωςη επιχειροϑμενησ ϊςκηςησ εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ 
πολιτικόσ απϐ κϊποια εκπαιδευτικό μονϊδα, θα πρϋπει να τηρηθοϑν διαδικαςύεσ και να 
υιοθετηθοϑν μϋθοδοι που να εξαςφαλύζουν την αποτελεςματικό παρακολοϑθηςη τησ 
πορεύασ υλοπούηςησ των επιλεγμϋνων μακροπρϐθεςμων ςτϐχων οϑτωσ ώςτε να υπϊρχουν 
κϊποιεσ ελϊχιςτεσ εγγυόςεισ για την επιτυχό ϋκβαςη του ϐλου εγχειρόματοσ. 

Επιπρϐςθετα, το παρϊδειγμα  το οπούο παραθϋςαμε ςχετικϊ με την  απϐπειρα ϊςκηςησ 
εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ  απϐ το 1ο ΕΠΑΛ Ελαςςϐνασ, θα μποροϑςε να 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              788 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

λειτουργόςει πολλαπλαςιαςτικϊ, ωσ πρϐτυπο και για ϊλλεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ ύδιασ 
περιφϋρειασ οι οπούεσ αντιμετωπύζουν ανϊλογα ζητόματα και ενδιαφϋρονται να 
διαφοροποιηθοϑν –ςτο μϋτρο του δυνατοϑ- απϐ το ςφιχτϐ εναγκαλιςμϐ τησ κεντρικόσ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ προκειμϋνου να εξυπηρετόςουν αποτελεςματικϐτερα τισ δικϋσ 
τουσ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ. Ενδεικτικϊ, οι εκπαιδευτικού οι οπούοι ϋλαβαν μϋροσ ςτην 
υλοπούηςη των προγραμμϊτων-δρϊςεων εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ του 1ου 
ΕΠΑΛ Ελαςςϐνασ, θα μποροϑςαν με τη ςειρϊ τουσ να διαπαιδαγωγόςουν ςτα πλαύςια 
κϊποιου τϑπου ενδοςχολικόσ επιμϐρφωςησ τουσ ςυναδϋλφουσ ϐμορων εκπαιδευτικών 
μονϊδων που ενδιαφϋρονται για την πραγματοπούηςη ανϊλογων δρϊςεων. Με τον τρϐπο 
αυτϐ, οι ενδιαφερϐμενοι εκπαιδευτικού θα μποροϑςαν να ςχηματύςουν  μια 
εμπεριςτατωμϋνη ϊποψη για τα οφϋλη, τα πλεονεκτόματα και οπωςδόποτε τουσ 
περιοριςμοϑσ ενϐσ ανϊλογου εγχειρόματοσ. Ακϐμη, η δημοςύευςη ςτον  τοπικϐ  τϑπο καθώσ 
και ςε εκπαιδευτικϊ sites  των αποτελεςμϊτων του ςυγκεκριμϋνου εγχειρόματοσ 
υλοπούηςησ εςωτερικόσ  εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ,  θα ςυνϋβαλε τα μϋγιςτα ςτον 
πολλαπλαςιαςμϐ των ϐποιων οφελών καθώσ θα  αυξϊνονταν κατακϐρυφα οι αποδϋκτεσ και 
ςυνακϐλουθα το  ενδιαφϋρον γϑρω απϐ το ϐλο θϋμα. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Φωρύσ αμφιβολύα, κοινό διαπύςτωςη αποτελεύ το 
γεγονϐσ ϐτι μύα απϐ τισ πλϋον βαςικϋσ ςυνιςτώςεσ  τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ οποιουδόποτε εκπαιδευτικοϑ 
ςυςτόματοσ αποτελεύ ο ύδιοσ ο εκπαιδευτικϐσ. Ο 
εκπαιδευτικϐσ εύναι εκεύνοσ ο οπούοσ με τισ ενϋργειϋσ  του 
και την κατϊθεςη του ϋργου του ενςαρκώνει αυτό 
καθαυτό την εκπαιδευτικό διαδικαςύα και την προϊγει ςε 
επιθυμητϋσ κατευθϑνςεισ. Ουςιαςτικϊ, η εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα πραγματώνεται και εν τϋλει κρύνεται και 
εξαρτϊται απϐ την ενςυνεύδητη ϊςκηςη των 
επαγγελματικών καθηκϐντων του εκπαιδευτικοϑ και απϐ 
την ειλικρινό διϊθεςη αυτοϑ για προςφορϊ. 

Ο τρϐποσ με τον οπούο ο εκϊςτοτε εκπαιδευτικϐσ 
καταθϋτει το ϋργο του και προςφϋρει ςτην πραγμϊτωςη 
τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ αντανακλϊ την 
επαγγελματικό ταυτϐτητα του κϊθε εκπαιδευτικοϑ. Αυτό 
ακριβώσ την επαγγελματικό ταυτϐτητα του 
εκπαιδευτικοϑ θα επιχειρόςουμε  να αναλϑςουμε ςτη 
ςημερινό εργαςύα. 

Ειδικϐτερα , ςτην παροϑςα ειςόγηςη θα 
προςπαθόςουμε  να  διερευνόςουμε το ςϑνολο των 
παραγϐντων , των διαδικαςιών και των πολιτικών 
εκεύνων που ςε ςυνδυαςμϐ προςδιορύζουν τη 
διαμϐρφωςη τησ επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ του 
εκπαιδευτικοϑ.  Για λϐγουσ ςαφόνειασ και 
αποτελεςματικϐτερησ οργϊνωςησ θα  αποπειραθοϑμε να 
κατηγοριοποιόςουμε το ςϑνολο των παραγϐντων που 
ςχετύζονται με τη διαμϐρφωςη τησ επαγγελματικόσ 
ταυτϐτητασ των εκπαιδευτικών ςε τρεισ ευρεύεσ υπο-
ενϐτητεσ και ςυγκεκριμϋνα ςτουσ παρϊγοντεσ εκεύνουσ 
που αφοροϑν τον ύδιο τον εκπαιδευτικϐ, ςτουσ 
παρϊγοντεσ που αφοροϑν την εκπαιδευτικό μονϊδα 
ςτην οπούα εργϊζεται ο εκπαιδευτικϐσ και τϋλοσ ςτουσ 
παρϊγοντεσ εκεύνουσ που αφοροϑν την ευρϑτερη 
εκπαιδευτικό πολιτικό ςτα πλαύςια τησ οπούασ ο 
εκπαιδευτικϐσ καλεύται να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του.   

Αρχόσ γενομϋνησ , θα επιχειρόςουμε τη ςημερινό 
ανϊλυςη με την εξϋταςη των παραγϐντων εκεύνων που 
εκπορεϑονται απϐ τον ύδιο των εκπαιδευτικϐ και που 
επιδροϑν καταλυτικϊ ςτη διαμϐρφωςη τησ 
επαγγελματικόσ του ταυτϐτητασ 

mailto:konmichalakis@yahoo.gr
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 τοιχεύα που προςδιορύζουν την 
επαγγελματικό ταυτότητα των εκπαιδευτικών 
και που ςχετύζονται με τουσ ύδιουσ τουσ 
εκπαιδευτικούσ. 

Ϊνα απϐ τα ςημαντικϐτερα ςτοιχεύα τα οπούα 
προςδιορύζουν την επαγγελματικό ταυτϐτητα ενϐσ 
εκπαιδευτικοϑ και τα οπούα αφοροϑν τον ύδιο τον 
εκπαιδευτικϐ εύναι αυτϋσ καθαυτϋσ οι γνώςεισ και οι 
δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ επιδεικνϑει ο εκπαιδευτικϐσ κατϊ 
την ϊςκηςη των διδακτικών του καθηκϐντων. 
Αναμφιςβότητα, η επαγγελματικό ταυτϐτητα ενϐσ 
εκπαιδευτικοϑ κρύνεται ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ ωσ 
επαρκόσ ό ανεπαρκόσ αναφορικϊ  με  τη γνωςτικό 
επϊρκεια του εκπαιδευτικοϑ ωσ προσ το αντικεύμενο το 
οπούο καλεύται να διδϊξει  και ωσ προσ   τισ δεξιϐτητεσ οι 
οπούεσ χαρακτηρύζουν την ϊςκηςη του παιδαγωγικοϑ του 
ϋργου.  

Σα ςυγκεκριμϋνα αυτϊ ςτοιχεύα τησ γνωςτικόσ 
επϊρκειασ και των δεξιοτότων που ο εκπαιδευτικϐσ 
καλεύται να επιδεύξει αποτελοϑν κατϊ βϊςει απϐρροια τησ 
βαςικόσ εκπαύδευςησ την οπούα ϋχει λϊβει ο 
εκπαιδευτικϐσ κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών του. 
Ιδανικϊ , η βαςικό εκπαύδευςη του εκπαιδευτικοϑ 
καλϑπτει το φϊςμα των γνώςεων, των ικανοτότων και 
των δεξιοτότων που χρειϊζεται ο εκπαιδευτικϐσ ςτη 
διϊρκεια τησ πορεύασ του για την ϊςκηςη του διδακτικοϑ 
του ϋργου.  

Εντοϑτοισ, ο προςωπικϊ και επαγγελματικϊ 
ευαιςθητοποιημϋνοσ εκπαιδευτικϐσ αντιλαμβϊνεται ϐτι οι 
ταχϑτατεσ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ και οι διϊφορεσ 
εκπαιδευτικϋσ και κοινωνικϋσ αλλαγϋσ καθιςτοϑν 
πολλϊκισ  τη βαςικό εκπαύδευςό του  ανεπαρκό και 
καταδεικνϑουν την ανϊγκη  ςυμμετοχόσ του ςε 
διαδικαςύεσ επιμϐρφωςησ  . Η επιμϐρφωςη, ωσ 
προςωπικό –ατομικό επιλογό, ςυνδϋεται με τη μελϋτη 
επιςτημονικών ϊρθρων και βιβλύων , την παρακολοϑθηςη 
διαλϋξεων, τη ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια και ημερύδεσ κ.ϊ. και 
ωσ τϋτοια ςυμβϊλλει αποφαςιςτικϊ ςτη διαρκό 
αναβϊθμιςη του επαγγελματικοϑ  προφύλ του 
εκπαιδευτικοϑ και ςτην εν τϋλει διαμϐρφωςη μιασ 
επαρκοϑσ επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ.  

Πλην ϐμωσ τησ γνωςτικόσ επϊρκειασ, των κατϊλληλων 
δεξιοτότων και τησ οικειοθελοϑσ ςυμμετοχόσ του 
εκπαιδευτικοϑ ςε διαδικαςύεσ επιμϐρφωςησ, η 
επαγγελματικό ταυτϐτητα του εκπαιδευτικοϑ 
προςδιορύζεται ςε μεγϊλο βαθμϐ και απϐ τισ 
εκπαιδευτικϋσ αξύεσ τισ οπούεσ ενςτερνύζεται ο 
εκπαιδευτικϐσ καθώσ και απϐ τη γενικϐτερη ςτϊςη που 
υιοθετεύ απϋναντι ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 
Φαρακτηριςτικϊ, ο Μαυρογιώργοσ (1999) αναφϋρει ϐτι 
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μύα μερύδα εκπαιδευτικών βιώνει την εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα ωσ ϋνα απλϐ μϋςο βιοποριςμοϑ, μύα εξωτερικό 
δραςτηριϐτητα την οπούα υποχρεώνονται να 
διεκπεραιώςουν ςτα πλαύςια τησ εργαςύασ τουσ, ενώ μύα 
ϊλλη μερύδα εκπαιδευτικών δεν αποκϐπτουν την εργαςύα 
τουσ απϐ τη ζωό τουσ, απεναντύασ αξιοποιοϑν το 
εκπαιδευτικϐ τουσ ϋργο για εμπλουτιςμϐ και διεϑρυνςη 
τησ ζωόσ τουσ και αντιςτρϐφωσ. Η δεϑτερη αυτό μερύδα 
εκπαιδευτικών ουςιαςτικϊ πραγματώνεται μϋςα ςτην 
εκπαιδευτικό πρϊξη και οικοδομεύ μύα διαλεκτικό ςχϋςη 
μεταξϑ προςωπικόσ και επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ ςε 
αντύθεςη με την πρώτη μερύδα εκπαιδευτικών οι οπούοι 
αντιμετωπύζουν την εκπαιδευτικό πρϊξη ωσ ςτεύρο 
εξαναγκαςμϐ.  

Επιγραμματικϊ , επομϋνωσ , θα μποροϑςαμε να 
ιςχυριςτοϑμε ϐτι τα βαςικϐτερα ςτοιχεύα τα οπούα 
ςχετύζονται με τον ύδιο τον εκπαιδευτικϐ και τα οπούα 
προςδιορύζουν την επαγγελματικό του ταυτϐτητα 
αφοροϑν το γνωςτικϐ υπϐβαθρο και τισ διδακτικϋσ του 
δεξιϐτητεσ, την εκοϑςια ςυμμετοχό του ςε 
επιμορφωτικϋσ διαδικαςύεσ και την εν γϋνει ςτϊςη του 
απϋναντι ςτην εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα. 

την επϐμενη ενϐτητα, θα επιχειρόςουμε να 
καταδεύξουμε τουσ παρϊγοντεσ εκεύνουσ που ςχετύζονται 
με την εκπαιδευτικό μονϊδα ςτην οπούα εργϊζεται ο 
εκπαιδευτικϐσ και οι οπούοι επύςησ ςυντελοϑν ςτη 
διαμϐρφωςη τησ επαγγελματικόσ του ταυτϐτητασ.   

 τοιχεύα που προςδιορύζουν την 
επαγγελματικό ταυτότητα των εκπαιδευτικών 
και που ςχετύζονται με την εκπαιδευτικό μονϊδα.  

την προςπϊθειϊ μασ να καταδεύξουμε τα ςτοιχεύα 
εκεύνα τα οπούα αφοροϑν την εκπαιδευτικό μονϊδα και τα 
οπούα ςυντελοϑν ςτη διαμϐρφωςη τησ επαγγελματικόσ 
ταυτϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ, θα λϋγαμε ϐτι τα ςτοιχεύα 
αυτϊ εμπύπτουν ςτη γενικϐτερη «κουλτοϑρα» η οπούα 
χαρακτηρύζει  τη λειτουργύα μύασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. 
Με τον ϐρο κουλτοϑρα αναφερϐμαςτε ςτην ατμϐςφαιρα 
που επικρατεύ μϋςα ςε ϋναν εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ και η 
οπούα ςυνθϋτει το κλύμα του οργανιςμοϑ αυτοϑ , «ςτην 
ταυτϐτητα [δηλαδό] του περιβϊλλοντοσ μϋςα ςτο οπούο 
τελοϑνται οι λειτουργύεσ του οργανιςμοϑ» ( Ανθοποϑλου 
1999, ςελ.22). 

Εύναι αυτονϐητο ϐτι η κουλτοϑρα που διακρύνει μύα 
εκπαιδευτικό μονϊδα επηρεϊζει ϊμεςα τη ςτϊςη και τη 
διϊθεςη των εκπαιδευτικών που εργϊζονται εντϐσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, εν πολλούσ καθορύζει τη 
ςυμπεριφορϊ τουσ και εν τϋλει ςυντελεύ ςτη διαμϐρφωςη 
τησ επαγγελματικόσ τουσ ταυτϐτητασ. Η κουλτοϑρα, 
ωςτϐςο, που διϋπει τη λειτουργύα μιασ εκπαιδευτικόσ 
μονϊδασ δεν γύνεται αντιληπτό ωσ μύα ϋννοια 
μονοδιϊςτατη , αντιθϋτωσ προςλαμβϊνεται απϐ τουσ 
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εκπαιδευτικοϑσ  που δρουν εντϐσ τησ εκπαιδευτικόσ 
μονϊδασ ωσ προσ την εξωτερικό , την οργανωςιακό και 
την εςωτερικό τησ διϊςταςη. Καθεμύα απϐ τισ διαςτϊςεισ 
αυτϋσ επιδρϊ διακριτϊ ςτη ςυμπεριφορϊ των 
εκπαιδευτικών τησ μονϊδασ και ςυνδυαςτικϊ με τισ ϊλλεσ 
διαςτϊςεισ ςυμβϊλλει ςτον προςδιοριςμϐ τησ 
επαγγελματικόσ τουσ ταυτϐτητασ. 

Η εξωτερικό κουλτοϑρα μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ 
αφορϊ κατϊ βϊςει την υλικό ταυτϐτητα του οργανιςμοϑ 
και ϋχει να κϊνει με την αιςθητικό, τισ παροχϋσ χώρου και 
εν γϋνει με την υλικοτεχνικό υποδομό του οργανιςμοϑ. 
Εύναι ευνϐητο ϐτι η διϊθεςη ευρϑχωρων  ςχολικών 
τϊξεων, ϊνετων χώρων αϑληςησ και χώρων φυςικόσ 
αγωγόσ ,η ϑπαρξη χώρων βιβλιοθόκησ με επαρκϋσ 
διδακτικϐ υλικϐ καθώσ και η ϑπαρξη αύθουςασ πολλαπλών 
εφαρμογών εξοπλιςμϋνησ  με εποπτικϐ και ϊλλο 
υποςτηρικτικϐ υλικϐ (π.χ. ηλεκτρονικοϑσ  υπολογιςτϋσ) 
ςαφώσ επηρεϊζει τη ςτϊςη  των εκπαιδευτικών που 
κινοϑνται εντϐσ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, ικανοποιεύ τισ 
αιςθητικϋσ τουσ ανϊγκεσ, ενιςχϑει τη διϊθεςό τουσ για 
διδαςκαλύα και ςυμβϊλλει θετικϊ ςτη διαμϐρφωςη τησ 
επαγγελματικόσ τουσ ταυτϐτητασ. Η ϋλλειψη αντιθϋτωσ, 
επαρκοϑσ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ μειώνει  τη διϊθεςη 
των εκπαιδευτικών για προςφορϊ , δρα αναςταλτικϊ ωσ 
προσ την παραγωγό του εκπαιδευτικοϑ τουσ ϋργου και εν 
τϋλει αποδυναμώνει το επαγγελματικϐ τουσ προφύλ.  

ημαντικϊ, ωςτϐςο, ωσ προσ τη διαμϐρφωςη τησ 
επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ  των εκπαιδευτικών δρα και 
η οργανωςιακό κουλτοϑρα που διϋπει τη λειτουργύα ενϐσ 
εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ. Με τον ϐρο αυτϐ 
αναφερϐμαςτε ςτον τρϐπο με τον οπούο 
πραγματοποιεύται η οργϊνωςη και η διαχεύριςη τησ 
γνώςησ ςε κϊθε εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ, ςτον τρϐπο 
δηλαδό, με τον οπούο εν γϋνει λειτουργεύ ο εκπαιδευτικϐσ 
οργανιςμϐσ καθώσ και ςτο βαθμϐ ςτον οπούο ο 
οργανιςμϐσ επικοινωνεύ και ςυνεργϊζεται με ϊλλουσ 
φορεύσ , εκπαιδευτικοϑσ και μη. ( Πετρύδου, 2008). την 
περύπτωςη , επομϋνωσ, εϑρυθμησ λειτουργύασ τησ  
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ,ϐπου, για παρϊδειγμα , υπϊρχει 
αποτελεςματικϐσ  ςυντονιςμϐσ των αρμοδιοτότων των 
εκπαιδευτικών ανϊ τϊξη, επαρκόσ ςυχνϐτητα 
ςυνεδριϊςεων του υλλϐγου Διδαςκϐντων , λειτουργικό 
διαςϑνδεςη του ημερόςιου βαςικοϑ προγρϊμματοσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ με τισ δραςτηριϐτητεσ του 
Ολοόμερου χολεύου κ.ϊ., εύναι λογικϐ ο εκπαιδευτικϐσ να 
βιώνει το αύςθημα τησ ικανοπούηςησ αναφορικϊ με τη 
λειτουργύα του ςχολεύου , γεγονϐσ το οπούο ςυντελεύ ςτην 
ενςυνεύδητη ϊςκηςη των επαγγελματικών του 
καθηκϐντων και ςτην τϐνωςη τησ επαγγελματικόσ του 
επϊρκειασ. την περύπτωςη, εξϊλλου, ϐπου ο 
εκπαιδευτικϐσ οργανιςμϐσ επικοινωνεύ και ςυνεργϊζεται 
με φορεύσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ ό  με ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ 
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μονϊδεσ τησ ύδιασ εκπαιδευτικόσ περιφϋρειασ για τη λόψη 
κοινόσ δρϊςησ ό ακϐμη και με εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ του 
εξωτερικοϑ για την εκπϐνηςη π.χ. κοινών ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων , ενθαρρϑνεται η ανϊληψη πρωτοβουλιών 
εκ μϋρουσ του εκπαιδευτικοϑ για ενεργϐ ςυμμετοχό του 
ςτην εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα και ωσ εκ τοϑτου ο 
εκπαιδευτικϐσ ωφελεύται πολλαπλώσ ωσ προσ τη 
διαμϐρφωςη τησ επαγγελματικόσ του ταυτϐτητασ. 
Ευνϐητο εύναι ϐτι ςτην περύπτωςη μη εϑρυθμησ 
λειτουργύασ και μη επαρκοϑσ δια-δικτϑωςησ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, τα οφϋλη που αποκομύζει ο 
εκπαιδευτικϐσ ωσ προσ την ενύςχυςη τησ επαγγελματικόσ 
του ταυτϐτητασ εύναι μϊλλον ανϑπαρκτα. 

Πϋραν ϐμωσ, τησ εξωτερικόσ και τησ οργανωςιακόσ 
κουλτοϑρασ, εξαιρετικϊ ςημαντικό για την επαγγελματικό 
ταυτϐτητα των εκπαιδευτικών  αποδεικνϑεται και η 
εςωτερικό διϊςταςη τησ κουλτοϑρασ μιασ εκπαιδευτικόσ 
μονϊδασ. Η εςωτερικό αυτό διϊςταςη ϋχει να κϊνει με το 
«ςυνολικϐ όθοσ, τισ ςτϊςεισ, τισ απϐψεισ, τισ αξύεσ και τισ 
ςυμπεριφορϋσ που επιδεικνϑουν τα ϊτομα ςε ϋναν 
οργανιςμϐ». ( Rutter et al. 1979, ςελ.56). Εϑλογο εύναι ϐτι 
η ϑπαρξη θετικοϑ όθουσ ςε ϋναν εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ 
γεννϊ και θετικϊ ςυναιςθόματα εκ μϋρουσ εκεύνων που 
εργϊζονται ςε αυτϐν, ϐπωσ για παρϊδειγμα, αύςθηςη 
ικανοπούηςησ, υπερηφϊνεια για τισ επιτυχύεσ του 
οργανιςμοϑ, επιθυμύα για διαρκό βελτύωςη κ.ϊ., γεγονϐσ 
το οπούο ενιςχϑει  θετικϊ  την επαγγελματικό τουσ 
ταυτϐτητα. Αντιθϋτωσ, η ϑπαρξη ενϐσ αδιϊφορου ό ακϐμη 
και απογοητευτικοϑ κλύματοσ ςτο εςωτερικϐ ενϐσ 
οργανιςμοϑ αποθαρρϑνει την ϐποια θετικό διϊθεςη για 
προςφορϊ εκ μϋρουσ των εκπαιδευτικών, δημιουργεύ 
ςυναιςθόματα ϊρνηςησ και απογοότευςησ και επομϋνωσ 
ςυμβϊλλει αρνητικϊ ςτη ενύςχυςη  τησ επαγγελματικόσ 
ταυτϐτητασ αυτών.  

το ςημεύο αυτϐ οφεύλουμε να επιςημϊνουμε ϐτι τϐςο 
η εξωτερικό ϐςο και η οργανωςιακό και ιδιαύτερα η 
εςωτερικό κουλτοϑρα που χαρακτηρύζει τη λειτουργύα 
ενϐσ εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ αποτελεύ απϐρροια των 
ενεργειών , των πρωτοβουλιών, των ςυμπεριφορών και 
πρωτύςτωσ των ςτϊςεων που υιοθετοϑνται απϐ την 
ηγεςύα του οργανιςμοϑ, δηλαδό απϐ το διευθυντό. 
Ειδικϐτερα, ϐςον αφορϊ τη δημιουργύα θετικόσ 
εςωτερικόσ κουλτοϑρασ ςε ϋναν εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ, 
αυτό επιτυγχϊνεται εφϐςον ο διευθυντόσ επιδεικνϑει ο 
ύδιοσ με τη ςυμπεριφορϊ του τισ  ςτϊςεισ εκεύνεσ που θα 
επιθυμοϑςε να υιοθετόςουν και οι εκπαιδευτικού που 
εργϊζονται ςε αυτϐν τον οργανιςμϐ. Η Ανθοποϑλου (1999, 
ςελ. 26) επιςημαύνει ϐτι «εύναι ευθϑνη του διευθυντό 
….λειτουργώντασ ο ύδιοσ ωσ πρϐτυπο ςυμπεριφορϊσ… να 
δημιουργόςει μια κουλτοϑρα που ωθεύ προσ τη μϊθηςη 
και τη διδαςκαλύα». υμπεραςματικϊ , επομϋνωσ, 
μποροϑμε να ιςχυριςτοϑμε ϐτι η διαμϐρφωςη τησ 
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επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ των εκπαιδευτικών που 
εργϊζονται ςε ϋναν εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ επηρεϊζεται 
ςε μεγϊλο βαθμϐ και απϐ το ςτυλ με το οπούο ο η ηγεςύα  
του οργανιςμοϑ αςκεύ τα καθόκοντϊ που τησ αναλογοϑν.  

         Ϊχοντασ, ςυνεπώσ, αναφερθεύ διεξοδικϊ ςτα 
ςτοιχεύα εκεύνα που προςδιορύζουν την επαγγελματικό 
ταυτϐτητα των εκπαιδευτικών και που αφοροϑν την 
εκπαιδευτικό μονϊδα , θα επιχειρόςουμε ςτη ςυνϋχεια να 
αναλϑςουμε τα ςτοιχεύα εκεύνα που επηρεϊζουν την 
επαγγελματικό ταυτϐτητα των εκπαιδευτικών και που 
ςχετύζονται με την ευρϑτερη εκπαιδευτικό πολιτικό που 
διϋπει το πλαύςιο λειτουργύασ τησ εκπαιδευτικόσ 
πραγματικϐτητασ.  

 τοιχεύα που προςδιορύζουν την 
επαγγελματικό ταυτότητα των εκπαιδευτικών 
και που ςχετύζονται με την εκπαιδευτικό 
πολιτικό. 

Αναμφύβολα, ϋνα απϐ τα ςτοιχεύα τησ εκπαιδευτικόσ 
πολιτικόσ που διϋπει το ςϑνολο τησ εκπαιδευτικόσ 
δραςτηριϐτητασ και που  οπωςδόποτε επηρεϊζει τη 
διαμϐρφωςη του επαγγελματικοϑ προφύλ του 
εκπαιδευτικοϑ  εύναι ο τρϐποσ ειςαγωγόσ των 
εκπαιδευτικών ςτα δημϐςια ςχολεύα. Ϊωσ πρϐτινοσ, 
ςτο ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ύςχυε ο διοριςμϐσ 
μϋςω τησ επετηρύδασ, ςτην οπούα οι εκπαιδευτικού 
εγγρϊφονταν και ανϋμεναν τη ςειρϊ τουσ για να 
διοριςτοϑν ςτα ςχολεύα με χρονολογικό ςειρϊ. Εντοϑτοισ, 
παρϐλο που η επετηρύδα αποτελοϑςε ϋνα αντικειμενικϐ 
κριτόριο διοριςμοϑ, η χρϐνια αναμονό η οπούα 
απαιτοϑνταν προκειμϋνου για διοριςμϐ των υποψόφιων 
εκπαιδευτικών ςτα ςχολεύα, αποδυνϊμωνε τισ διδακτικϋσ 
τουσ δεξιϐτητεσ, εξαςθενοϑςε τη βαςικό τουσ εκπαύδευςη , 
απογοότευε τισ επαγγελματικϋσ φιλοδοξύεσ τουσ και εν 
τϋλει αδυνϊτιζε την επαγγελματικό τουσ αυτοπεπούθηςη 
και αυτοεκτύμηςη. Αντιθϋτωσ, το ιςχϑον ςϑςτημα 
πρϐςληψησ εκπαιδευτικών ςτα δημϐςια ςχολεύα, με τη 
μϋθοδο ςυμμετοχόσ ςε διαγωνιςμϐ -αν και υπϐλογο ςε 
πληθώρα κατηγοριών-παρϋχει τη δυνατϐτητα ακϐμη και 
ςτουσ πλϋον πρϐςφατουσ αποφούτουσ να ειςϋλθουν ςτη 
δημϐςια εκπαύδευςη, να καταθϋςουν τον παιδαγωγικϐ 
τουσ ζόλο, να υλοποιόςουν τισ πιο νϋεσ παιδαγωγικϋσ ιδϋεσ 
και να οικοδομόςουν ϋνα υπολογύςιμο επαγγελματικϐ 
προφύλ.  Καθύςταται, επομϋνωσ, φανερϐ ϐτι το ςϑςτημα 
πρϐςληψησ εκπαιδευτικών ςτη δημϐςια εκπαύδευςη εύναι 
ςε θϋςη να αποδυναμώςει ό να ενδυναμώςει την 
επαγγελματικό ταυτϐτητα των εκπαιδευτικών και 
οπωςδόποτε να την καθορύςει ςε μεγϊλο βαθμϐ.  

  υνϋχεια του ςυςτόματοσ πρϐςληψησ των 
εκπαιδευτικών ςτα δημϐςια ςχολεύα αποτελεύ το 
ςϑςτημα υποδοχόσ και ςτόριξησ των νϋων 
εκπαιδευτικών ςτην εκπαύδευςη. Δυςτυχώσ, η 
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ανυπαρξύα επύςημου προγρϊμματοσ υποδοχόσ και 
ςτόριξησ των νϋων εκπαιδευτικών ςτην  ελληνικό δημϐςια 
εκπαύδευςη ςυμβϊλλει αρνητικϊ ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ 
εϑρωςτου επαγγελματικοϑ προφύλ καθϐτι καθιςτϊ 
ιδιαύτερα δϑςκολη την ομαλό ϋνταξη του νϋου 
διδϊςκοντοσ ςτο ςχολεύο. Αντύθετα, η ϑπαρξη ενϐσ 
θεςμοθετημϋνου μηχανιςμοϑ υποδοχόσ θα ςόμαινε ϐτι ο 
νϋοσ εκπαιδευτικϐσ θα  ενταςςϐταν πολϑ πιο ομαλϊ ςτο 
περιβϊλλον εργαςύασ του εφϐςον θα του παρϋχονταν οι 
απαραύτητεσ πληροφορύεσ για την εν γϋνει λειτουργύα τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτην οπούα ανόκει, η δυνατϐτητα 
γνωριμύασ με το ανθρώπινο δυναμικϐ του οργανιςμοϑ, η 
καλλιϋργεια του ςυναιςθόματοσ ϐτι ανόκει ςτην ευρϑτερη 
ομϊδα και η απϐδειξη ϐτι η παρουςύα του εκτιμϊται ( 
Ανθοποϑλου .-., 1999). Εϑλογο εύναι ϐτι η ϑπαρξη ενϐσ 
τϋτοιου μηχανιςμοϑ υποδοχόσ θα ςυνϋβαλε ιδιαύτερα 
θετικϊ ςτην ενδυνϊμωςη τησ επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ 
του νϋου εκπαιδευτικοϑ εφϐςον θα του εξαςφϊλιζε την 
απαραύτητη υποςτόριξη και βοόθεια.  

  Ϊνα επιπλϋον ςτοιχεύο το οπούο ςυντελεύ ςτη 
διαμϐρφωςη τησ επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ του 
εκπαιδευτικοϑ αποτελεύ το ςϑςτημα επικοινωνύασ 
μεταξϑ των εκπαιδευτικών ςτα δημϐςια εκπαιδευτόρια, 
ϋτςι ϐπωσ αυτϐ προωθεύται απϐ την εκπαιδευτικό 
πολιτικό που χαρακτηρύζει το υπϊρχον εκπαιδευτικϐ 
ςϑςτημα. Βϊςει των ϐςων μϐλισ προεύπαμε, όδη γύνεται 
αντιληπτϐ ϐτι η ϋλλειψη βαςικών επικοινωνιακών 
μηχανιςμών, ϐπωσ η ϑπαρξη ενϐσ θεςμοθετημϋνου 
ςυςτόματοσ υποδοχόσ των νϋων εκπαιδευτικών καθιςτϊ 
μϊλλον ιςχνϐ το υπϊρχον ςϑςτημα επικοινωνύασ.  
Επιπροςθϋτωσ, η ανυπαρξύα επικοινωνιακών θεςμών 
ϐπωσ εκεύνη του ςυμβοϑλου ςτα δημϐςια εκπαιδευτόρια 
αποκαλϑπτει ϋτι περαιτϋρω την αδυναμύα του 
υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ επικοινωνύασ. Εύναι φανερϐ ϐτι 
η λειτουργύα του θεςμοϑ του ςυμβοϑλου ςτα ςχολεύα θα 
παρεύχε ςτόριξη ςτα μϋλη του εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ, 
θα ςυνϋτεινε ςτη βελτύωςη τησ επικοινωνύασ ςτον 
οργανιςμϐ και ςτη δημιουργύα ευνοώκοϑ κλύματοσ 
εργαςύασ και επομϋνωσ θα ενύςχυε εποικοδομητικϊ την 
επαγγελματικό ταυτϐτητα των μελών του εκπαιδευτικοϑ 
οργανιςμοϑ.  ( Αθαναςοϑλα –Ρϋππα 1999) .  

 ημαντικϐτατο εξϊλλου, ρϐλο ωσ προσ τη 
διαμϐρφωςη μιασ επαρκοϑσ επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ 
ϐςον αφορϊ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, διαδραματύζει η 
υιοθϋτηςη μιασ ςυςτηματικόσ επιμορφωτικόσ 
πολιτικόσ απϐ το υπϊρχον εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα. ήπωσ, 
όδη επιςημϊνθηκε ςτην πρώτη ενϐτητα τησ παροϑςησ 
εργαςύασ, η ανϊγκη για επιμϐρφωςη εξυπηρετεύται ςε 
μεγϊλο βαθμϐ απϐ την εκοϑςια ςυμμετοχό του 
εκπαιδευτικοϑ ςε επιμορφωτικϋσ διαδικαςύεσ, εντοϑτοισ, η 
επιμϐρφωςη ωσ προςωπικό επιλογό δεν θα μποροϑςε να 
αποτελεύ το μοναδικϐ αξιϐπιςτο κριτόριο για την κϊλυψη 
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του ςυνϐλου των επιμορφωτικών αναγκών. Για το λϐγο 
αυτϐ, ςτα πλαύςια τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ που διϋπει 
την ελληνικό εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα ϋχει 
αναπτυχθεύ ϋνασ ςυςτηματικϊ οργανωμϋνοσ θεςμϐσ 
επιμϐρφωςησ που ςκοπϐ ϋχει τη διαρκό ενύςχυςη και 
βελτύωςη του επαγγελματικοϑ προφύλ του εκπαιδευτικοϑ. 
Ενδεικτικϊ,  ο  θεςμϐσ αυτϐσ φροντύζει και προνοεύ οϑτωσ 
ώςτε οι εκπαιδευτικού να κατανοοϑν και να υποδϋχονται  
τυχϐν αλλαγϋσ ςτα αναλυτικϊ προγρϊμματα, τισ εξετϊςεισ, 
τη διδακτικό μεθοδολογύα, τον επαγγελματικϐ 
προςανατολιςμϐ την ενιςχυτικό διδαςκαλύα κ.ϊ. ( 
Μαυρογιώργοσ 1999). 

 Η βιωςιμϐτητα ωςτϐςο, τησ επιμορφωτικόσ 
πολιτικόσ προϒποθϋτει και την ανϊπτυξη ενϐσ 
ςυςτόματοσ ανταμοιβών των εκπαιδευτικών. Για το 
λϐγο αυτϐ, ςτα πλαύςια τησ υφιςτϊμενησ εκπαιδευτικόσ 
πολιτικόσ, ϋχει  θεςπιςτεύ μύα ςειρϊ ανταμοιβών των 
εκπαιδευτικών εκεύνων που επιμελώσ φροντύζουν για την 
ικανοπούηςη των επιμορφωτικών τουσ αναγκών. Οι 
ανταμοιβϋσ αυτϋσ ςυχνϊ αφοροϑν επιδϐτηςη των 
επιμορφοϑμενων  εκπαιδευτικών, διευκϐλυνςη ό 
απαλλαγό απϐ τα διδακτικϊ τουσ καθόκοντα, 
μιςθολογικϋσ παροχϋσ, απονομό πιςτοποιητικών 
επιμϐρφωςησ και ςϑνδεςη με διαδικαςύεσ προαγωγόσ ( 
Μαυρογιώργοσ 1999) Εύναι κατανοητϐ ϐτι η παροχό των 
ςυγκεκριμϋνων αμοιβών ςυνδϋεται με την ανϊπτυξη τησ 
επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ των εκπαιδευτικών, ςτο 
βαθμϐ που οι αμοιβϋσ αυτϋσ λειτουργοϑν ωσ κύνητρο εκ 
μϋρουσ των εκπαιδευτικών για κϊλυψη των 
επιμορφωτικών τουσ αναγκών. 

Εντϐσ, ωςτϐςο, των ορύων μιασ εμπνευςμϋνησ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ το υπϊρχον ςϑςτημα 
ανταμοιβών θα αποτελοϑςε  ιδανικϊ τμόμα ενϐσ 
ευρϑτερου ςυςτόματοσ υποκύνηςησ των εκπαιδευτικών 
ϐπου δεν θα δύνονταν  ϋμφαςη ςε ανταμοιβϋσ 
αποκλειςτικϊ υλιςτικοϑ χαρακτόρα αλλϊ και ςτη 
δημιουργύα περιςςϐτερο «εςωτερικών κινότρων» 
αναφορικϊ με τη παραγωγό παιδαγωγικοϑ ϋργου εκ 
μϋρουσ των εκπαιδευτικών (Ανθοποϑλου 1999). Σϋτοια 
κύνητρα θα μποροϑςαν να αποτελοϑν η ενεργϐσ 
ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςτισ διαδικαςύεσ λόψησ 
αποφϊςεων επύ παιδαγωγικών ζητημϊτων, η ανϊληψη 
πρωτοβουλιών εκ μϋρουσ των εκπαιδευτικών, η απϐδοςη 
ρϐλων αυξημϋνησ ευθϑνησ ςτουσ διδϊςκοντεσ, η ελευθερύα 
δρϊςησ  κ.ϊ. Αυτονϐητο εύναι ϐτι η δημιουργύα τϋτοιου 
εύδουσ κινότρων για τουσ εκπαιδευτικοϑσ θα ενύςχυε την 
επιθυμύα τουσ για δημιουργύα, θα ενδυνϊμωνε τον 
παιδαγωγικϐ τουσ ούςτρο για προςφορϊ, θα ενύςχυε το 
αύςθημα τησ ικανοπούηςησ, τησ επύτευξησ και τησ 
προςωπικόσ ανϊπτυξησ και οπωςδόποτε θα ςυνϋβαλε 
θετικϊ ςτη διαμϐρφωςη μιασ πιο ολοκληρωμϋνησ και 
μεςτόσ  επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ. Αναφορικϊ , 
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δυςτυχώσ, με την ελληνικό εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα, 
η απουςύα τϋτοιου εύδουσ κινότρων εύναι μϊλλον εμφανόσ. 
Εντονϐτερη, αντιθϋτωσ ϋμφαςη δύνεται ςε ανταμοιβϋσ 
περιςςϐτερο απτοϑ χαρακτόρα, ϐπωσ αυτϋσ που 
προαναφϋραμε.  

 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
την παροϑςα ειςόγηςη επιχειρόςαμε να καταδεύξουμε 

και να αναλϑςουμε τουσ παρϊγοντεσ εκεύνουσ που 
ςυντελοϑν ςτη διαμϐρφωςη τησ επαγγελματικόσ 
ταυτϐτητασ των εκπαιδευτικών και που ςχετύζονται με 
τον ύδιο τον διδϊςκοντα, την εκπαιδευτικό μονϊδα ςτην 
οπούα ανόκει καθώσ και την ευρϑτερη εκπαιδευτικό 
πολιτικό.  

Αναφορικϊ με τουσ παρϊγοντεσ εκεύνουσ που αφοροϑν 
τον ύδιο τον διδϊςκοντα επιχειρηματολογόςαμε ϐτι αυτού 
ςχετύζονται κυρύωσ με το γνωςτικϐ υπϐβαθρο, τισ 
δεξιϐτητεσ, τισ γενικϐτερεσ αξύεσ που ενςτερνύζεται ο 
διδϊςκων και την προςωπικό επιθυμύα αυτοϑ για 
βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του ϋργου του.  

ήςον αφορϊ την επύδραςη τησ λειτουργύασ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτη διαμϐρφωςη τησ 
επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ, 
ιςχυριςτόκαμε ϐτι αυτό ϋγκειται ςτην εξωτερικό , την 
οργανωςιακό και την εςωτερικό κουλτοϑρα που 
χαρακτηρύζει την εκπαιδευτικό μονϊδα αλλϊ και ςτο εύδοσ 
τησ ςυμπεριφορϊσ που επιδεικνϑει ο ηγϋτησ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ.  

Αναφορικϊ, τϋλοσ, με την ϊςκηςη τησ ευρϑτερησ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ που επηρεϊζει το επαγγελματικϐ 
προφύλ των εκπαιδευτικών καταδεύξαμε ϐτι αυτό αφορϊ 
τον τρϐπο πρϐςληψησ των εκπαιδευτικών ςτη δημϐςια 
εκπαύδευςη, το ςϑςτημα υποδοχόσ των νϋων 
εκπαιδευτικών ςτα ςχολεύα, το υπϊρχον ςϑςτημα 
επικοινωνύασ μεταξϑ των εκπαιδευτικών ςτα δημϐςια 
εκπαιδευτόρια, την επιμορφωτικό τακτικό που 
ακολουθεύται καθώσ και το υπϊρχον ςϑςτημα ανταμοιβών 
και υποκύνηςησ των εκπαιδευτικών.  

Ειδικϐτερα, δε, ϐςον αφορϊ τον τρϐπο που η 
εκπαιδευτικό πολιτικό επηρεϊζει τη διαμϐρφωςη του 
επαγγελματικοϑ προφύλ των εκπαιδευτικών, καταδεύξαμε 
ϐτι υπϊρχουν εγγενεύσ αδυναμύεσ και παθογϋνειεσ ςτον 
τρϐπο που η ακολουθοϑμενη εκπαιδευτικό πολιτικό ςτην 
Ελλϊδα επηρεϊζει την ταυτϐτητα των Ελλόνων 
εκπαιδευτικών.  Με αφορμό τισ διαπιςτώςεισ αυτϋσ, 
γνώμη μασ εύναι ϐτι η παροϑςα εργαςύα θα μποροϑςε να 
αποτελϋςει –πϋραν μιασ απλόσ ςϑνοψησ των παραγϐντων 
εκεύνων που ςυμβϊλλουν ςτον προςδιοριςμϐ τησ 
επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ-και 
εφαλτόριο για ϋναν γϐνιμο προβληματιςμϐ επύ των 
αδυναμιών τησ αςκοϑμενησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ ςτην 
Ελλϊδα και πιθανών τρϐπων επύλυςησ αυτών. 
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Περύληψη  

 
την παροϑςα εργαςύα επιχειρεύται να αναδειχθεύ ο κρύςιμοσ ρϐλοσ του διευθυντό μιασ 

εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του ϋργου που παρϊγει το εκπαιδευτικϐ 
προςωπικϐ. Ειδικϐτερα, το ενδιαφϋρον εςτιϊζεται ςτην περιγραφό του  τρϐπου με τον οπούο ο 
διευθυντόσ, ωσ η πλϋον κρύςιμη φιγοϑρα μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, δϑναται να ςυμβϊλλει ςτη 
μεγιςτοπούηςη τησ αποδοτικϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ, μϋςω τησ προώθηςησ τησ 
κατϊλληλησ εκπαιδευτικόσ κουλτοϑρασ, τησ διαμϐρφωςησ αγαςτών διαπροςωπικών ςχϋςεων μεταξϑ 
των μελών του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ καθώσ  και τησ επύδειξησ αποτελεςματικών  ικανοτότων 
απϐ μϋρουσ του, ςε επύπεδο διούκηςησ. 

 
Λϋξεισ Κλειδιϊ:  διευθυντόσ και ποιϐτητα εκπαιδευτικοϑ ϋργου, κουλτοϑρα τησ ςχολικόσ μονϊδασ, 
διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ των μελών του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ, διευθυντόσ και 
ικανϐτητεσ management  

Ειςαγωγό 

Ϊνα απϐ τα πλϋον ςημαντικϊ ζητόματα τα οπούα αφοροϑν την εκπαιδευτικό πολιτικό 
που υιοθετεύται απϐ το εκϊςτοτε εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, αποτελεύ, αναμφύβολα, η 
διαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ τησ εκπαύδευςησ που παρϋχεται ςτα πλαύςια του 
υφιςτϊμενου κϊθε φορϊ ςυςτόματοσ. 

Η ποιϐτητα, αυτό, ςϑμφωνα με διϊφορουσ μελετητϋσ, αποτελεύ ςυνϊρτηςη μιασ ςειρϊσ 
παραγϐντων τουσ οπούουσ χαρακτηριςτικϊ ο ολομών (1999) αναφϋρει ωσ δεύκτεσ 
ποιϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου. Οι ςυγκεκριμϋνοι δεύκτεσ αφοροϑν τα διαθϋςιμα μϋςα 
και πϐρουσ, το πρϐγραμμα ςπουδών και τα βιβλύα, το εκπαιδευτικϐ  προςωπικϐ του 
ςχολεύου, τη διούκηςη, το κλύμα και τισ ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ εντϐσ του εκπαιδευτικοϑ 
κϐςμου, τη διδακτικό και μαθηςιακό διαδικαςύα, τα αποτελϋςματα τησ φούτηςησ και τα 
εκπαιδευτικϊ επιτεϑγματα εν γϋνει.  

την προςπϊθειϊ τουσ για ιερϊρχηςη τησ ςπουδαιϐτητασ των ςυγκεκριμϋνων δεικτών, 
οριςμϋνοι μελετητϋσ υποςτηρύζουν ϐτι η πλϋον  ςημαντικό  παρϊμετροσ  τησ ποιϐτητασ τησ 
παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ ςε ϋνα εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα εύναι η ποιϐτητα του 
εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ. Επικαλοϑμενοι  μϊλιςτα  ςυνεντεϑξεισ απϐ  ειδικοϑσ  ςτο χώρο 
τησ εκπαύδευςησ, την ϋκθεςη Pisa του ΟΟΑ  καθώσ και ϋρευνεσ  που επικεντρώνονται ςτα 
χαρακτηριςτικϊ των πλϋον επιτυχημϋνων εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων ςτον κϐςμο, 
υπερθεματύζουν  τησ ςυγκεκριμϋνησ θϋςησ και ιςχυρύζονται ϐτι ο μοναδικϐσ παρϊγοντασ 
απϐ τον οπούο εξαρτϊται η ποιϐτητα τησ εκπαύδευςησ ςε μύα χώρα, εύναι το εκπαιδευτικϐ 
προςωπικϐ.  

Θεωρώντασ τη θϋςη αυτό ωσ ϊκρωσ ατομικιςτικό, εφϐςον το βϊροσ τησ ποιϐτητασ τησ 
παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ επωμύζεται αποκλειςτικϊ το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, και 
μϊλλον υπεραπλουςτευτικό, εφϐςον παραγνωρύζεται η πολυπλοκϐτητα τησ εκπαιδευτικόσ 
πρϊξησ και το κοινωνικϐ πλαύςιο εντϐσ του οπούου το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ καταβϊλλει 
τισ προςπϊθειϋσ του (Μαυρογιώργοσ, 2008), ςτην παροϑςα εργαςύα θα υιοθετόςουμε  τη 
θϋςη εκεύνη που υποςτηρύζει ϐτι ο ποιοτικϐσ εκπαιδευτικϐσ ςαφώσ  ςυμβϊλλει ςτη 

mailto:konmichalakis@yahoo.gr
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ςυνολικϐτερη ποιϐτητα τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ, χωρύσ, ϐμωσ, να αποτελεύ το 
μοναδικϐ δεύκτη διαμϐρφωςησ και διαςφϊλιςησ τησ ποιϐτητασ ςτην εκπαύδευςη. 

Με αφετηρύα τη θϋςη αυτό, θα επιχειρόςουμε,  ςτην παροϑςα εργαςύα να 
προςδιορύςουμε τα ςτοιχεύα εκεύνα που θα χαρακτόριζαν την πολιτικό ενϐσ 
διευθυντό μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, ο οπούοσ -ςτα πλαύςια των δυνατοτότων 
ϊςκηςησ μιασ πολιτικόσ προςαρμοςμϋνησ ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ 
που διοικεύ- ενδιαφϋρεται να διαςφαλύςει τη μϋγιςτη δυνατό ποιϐτητα παρεχϐμενου 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου εκ μϋρουσ του εκπαιδευτικοϑ  προςωπικοϑ του οπούου 
προϏςταται. 

υγκεκριμϋνα, θα δοκιμϊςουμε να κατηγοριοποιόςουμε τα ςτοιχεύα αυτϊ, ςε εκεύνα που  
γενικϊ αφοροϑν την καλλιϋργεια ενϐσ οριςμϋνου κλύματοσ και κουλτοϑρασ εντϐσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ απϐ πλευρϊσ του διευθυντό, ςε εκεύνα που καθορύζουν τισ 
ιδιαύτερεσ ςχϋςεισ-δεςμοϑσ που ο διευθυντόσ αναπτϑςςει με το εκπαιδευτικϐ 
προςωπικϐ και ςε εκεύνα τα ςτοιχεύα τα οπούα αφοροϑν την διεκπεραύωςη των 
διοικητικών αρμοδιοτότων του διευθυντό και που ςυνολικϊ επιδροϑν ςτη βελτύωςη 
τησ ποιϐτητασ του προςφερϐμενου ϋργου απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο 

 Ο ρϐλοσ του διευθυντό αναφορικϊ με την επύδραςη τησ κουλτοϑρασ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του ϋργου του 
εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ.  

 Με τον ϐρο «κουλτοϑρα» αναφερϐμαςτε  ςτο γενικϐτερο εκεύνο κλύμα  το οπούο διϋπει 
την ατμϐςφαιρα που επικρατεύ ςε μύα εκπαιδευτικό μονϊδα και το οπούο αφορϊ κυρύωσ τισ 
ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, οι οπούεσ αναπτϑςςονται μεταξϑ των μελών που ανόκουν ςτο 
ανθρώπινο δυναμικϐ τησ μονϊδασ. Εϑλογο εύναι ϐτι η ϑπαρξη θετικοϑ κλύματοσ εντϐσ μύασ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ γεννϊ και θετικϊ ςυναιςθόματα εκ μϋρουσ εκεύνων που εργϊζονται 
ςε αυτό, γεγονϐσ που λογικϊ ενιςχϑει τη διϊθεςη τουσ για αυξημϋνη προςφορϊ και 
βελτύωςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου που καταβϊλλουν.  Μϋλημα, επομϋνωσ, ενϐσ διευθυντό, 
ο οπούοσ ενδιαφϋρεται να αναβαθμύςει την ποιϐτητα τησ εκπαύδευςησ που παρϋχουν οι 
εκπαιδευτικού που εργϊζονται ςτο ςχολεύο του, εύναι να φροντύςει οϑτωσ ώςτε να 
διαμορφωθεύ ϋνα πλϋον θετικϐ και ενθαρρυντικϐ κλύμα εργαςύασ εντϐσ τησ εκπαιδευτικόσ 
μονϊδασ.  

Κϑριοσ διαμορφωτόσ ενϐσ τϋτοιου κλύματοσ εύναι ςϑμφωνα με τη βιβλιογραφύα 
(Ανθοποϑλου, 1999) ο ύδιοσ ο διευθυντόσ, καθώσ αποτελεύ την κινητόρια δϑναμη τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. Ϊχοντασ τη γενικό ευθϑνη για  τη ςυνοχό των εργαςιακών ςχϋςεων 
εντϐσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ τησ οπούασ προϏςταται, ο διευθυντόσ  ϋχει τη δυνατϐτητα να 
διαμορφώςει ϋνα κλύμα αμοιβαιϐτητασ και ςυνεργαςύασ ςτο χώρο τησ ευθϑνησ του, εντϐσ 
του οπούου ο κϊθε εκπαιδευτικϐσ θα αιςθϊνεται ωσ αξιοπρϐςεκτη και αποδεκτό 
προςωπικϐτητα (Κατςουλϊκησ, 1999). Επιπλϋον, λειτουργώντασ ο ύδιοσ ωσ πρϐτυπο 
ςυμπεριφορϊσ, ο διευθυντόσ ϋχει τη δυνατϐτητα να δημιουργόςει   μια κουλτοϑρα που ωθεύ 
προσ τη μϊθηςη και τη διδαςκαλύα, επιδεικνϑοντασ τη ςτϊςη εκεύνη  και το εργαςιακϐ όθοσ 
που θα επιθυμοϑςε να υιοθετόςουν και τα υπϐλοιπα μϋλη του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ.  

Η εξαςφϊλιςη ενϐσ τϋτοιου κλύματοσ εργαςύασ οπωςδόποτε  βοηθϊ τον εκπαιδευτικϐ να 
παρϊγει αποτελεςματικϐτερο και ποιοτικϐτερο ϋργο, γεγονϐσ το οπούο καθοριςτικϊ 
ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ επαγγελματικόσ παιδεύασ που παρϋχεται εντϐσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο 
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 Ο ρϐλοσ του διευθυντό αναφορικϊ με την επύδραςη των διαπροςωπικών 
ςχϋςεων που αναπτϑςςονται εντϐσ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτη 
βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του ϋργου του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ.  

την προςπϊθειϊ του επομϋνωσ, για εξαςφϊλιςη μιασ θετικόσ εργαςιακόσ ατμϐςφαιρασ 
για τουσ εργαζομϋνουσ, ο διευθυντόσ μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ οφεύλει να δώςει ϋμφαςη 
ςτην ανϊπτυξη ενϐσ ανοικτοϑ και υποςτηρικτικοϑ κλύματοσ επικοινωνύασ, το οπούο θα 
ενθαρρϑνει τουσ εκπαιδευτικοϑσ να εκφρϊζουν ανεπιφϑλακτα τον οποιοδόποτε 
προβληματιςμϐ τουσ αναφορικϊ με οποιαδόποτε πτυχό τησ εργαςύασ τουσ. Η ανϊπτυξη ενϐσ 
τϋτοιου κλύματοσ επιτυγχϊνεται εφϐςον ο διευθυντόσ υιοθετόςει αυτϐ που  η βιβλιογραφύα 
(Αθαναςοϑλα-Ρϋππα, 1999) ονομϊζει  πολιτικό τησ επικοινωνύασ των «ανοικτών θυρών», 
ςϑμφωνα με την οπούα κϊθε εργαζϐμενοσ ςτην εκπαιδευτικό μονϊδα, ςε οποιοδόποτε 
επύπεδο ιεραρχύασ και αν ανόκει ϋχει τη δυνατϐτητα να θϋτει τισ απϐψεισ του υπϐψη τησ 
διούκηςησ τησ μονϊδασ χωρύσ εμπϐδια. Με τον τρϐπο αυτϐ, και δεδομϋνου ϐτι ο διευθυντόσ 
ϋχει οικοδομόςει μύα ςχϋςη εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ τησ διούκηςησ και του εκπαιδευτικοϑ 
προςωπικοϑ, εξαςφαλύζεται μια αποτελεςματικϐτερη πληροφϐρηςη για θϋματα που 
αφοροϑν τη ζωό εντϐσ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ και ςυνεπώσ επιτυγχϊνεται μια καλϑτερη 
διαχεύριςη των θεμϊτων αυτών.  

Προςπαθώντασ, επιπλϋον, να οικοδομόςει ϋνα επικοινωνιακϐ κλύμα εντϐσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, ο διευθυντόσ μπορεύ να προβεύ ςτην οργϊνωςη διαφϐρων 
εκδηλώςεων εκπαιδευτικοϑ ό πολιτιςτικοϑ χαρακτόρα οι οπούεσ βοηθοϑν ςτην ανϊπτυξη 
εςωτερικών ςχϋςεων μεταξϑ των μελών του οργανιςμοϑ (Αθαναςοϑλα-Ρϋππα, 1999) ό να 
καθιερώςει τακτικϋσ ςυναντόςεισ μεταξϑ των μελών του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ 
(Κατςουλϊκησ, 1999), παρϋχοντασ ςε αυτοϑσ την ευκαιρύα για ανταλλαγό απϐψεων επύ 
θεμϊτων που ϊπτονται τησ εκπαιδευτικόσ πραγματικϐτητασ, γϐνιμο προβληματιςμϐ και 
πληρϋςτερη μεταξϑ τουσ επικοινωνύα. Εϑλογο εύναι, ϐτι μϋςω αυτών των δρϊςεων 
προϊγεται η αλληλοκατανϐηςη και αυξϊνεται η ικανοπούηςη των μελών του εκπαιδευτικοϑ 
προςωπικοϑ, γεγονϐσ που  ςυντελεύ ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του ϋργου που παρϊγουν 
και ςτην ανϊπτυξη τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτην οπούα ανόκουν. 

Προκειμϋνου, εξϊλλου, να βελτιωθεύ η ποιϐτητα του ϋργου που παρϊγουν οι 
εκπαιδευτικού τησ μονϊδασ, ο διευθυντόσ οφεύλει να επιδεικνϑει πνεϑμα υποςτόριξησ 
απϋναντι ςε αυτοϑσ και ειδικϐτερα  απϋναντι ςτα νϋο-προςληφθϋντα μϋλη  τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. Ιδιαύτερα ϐςον αφορϊ τουσ τελευταύουσ, ο διευθυντόσ  δϑναται ςτα 
πλαύςια τησ εςωτερικόσ εκπαιδευτικόσ  

πολιτικόσ που αςκεύ ςτη μονϊδα τησ ευθϑνησ του –και ελλεύψει ενϐσ θεςμοθετημϋνου 
μηχανιςμοϑ ςτόριξησ απϐ πλευρϊσ κεντρικόσ διούκηςησ- να οργανώνει επύςημη υποδοχό 
των νϋο-προςληφθϋντων ςτο ςχολεύο. Η υποδοχό αυτό, την οπούα μπορεύ να αναλϊβει ο 
ύδιοσ ο διευθυντόσ ό ομϊδα εκπαιδευτικών ςτο ςχολεύο, ςτϐχο ϋχει να διευκολϑνει την 
ϋνταξη του νϋου εκπαιδευτικοϑ ςτη ςχολικό μονϊδα, παρϋχοντϊσ του βοόθεια, υποςτόριξη, 
καθοδόγηςη και εν γϋνει μύα απϐδειξη ϐτι η παρουςύα του εκτιμϊται (Αθαναςοϑλα–Ρϋππα, 
1999). Με την  υποδοχό, επιπλϋον, μπορεύ να προςφερθεύ  ενημϋρωςη ςτο νϋο εκπαιδευτικϐ 
για θϋματα ϐπωσ  το ημερόςιο πρϐγραμμα ό  ο χειριςμϐσ των ςπουδαςτών, καθώσ και ο 
προςανατολιςμϐσ αυτοϑ αναφορικϊ με την κουλτοϑρα και τισ ιδιαιτερϐτητεσ του ςχολεύου, 
τη γονικό κοινϐτητα κ.ϊ., γεγονϐσ το οπούο βοηθϊ το νϋο εκπαιδευτικϐ να προςαρμοςτεύ 
ταχϑτερα και επιτυχϋςτερα ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον, να ταυτιςτεύ με τουσ ςτϐχουσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ και να εργαςτεύ αποτελεςματικϐτερα για την επύτευξη των ςτϐχων 
αυτών. 

Πϋραν ϐμωσ, τησ υποςτόριξησ την οπούα ο διευθυντόσ οφεύλει να προςφϋρει ςτα νϋα 
μϋλη τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, το ςϑνολο των μελών του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ ϋχει 
πολϑ ςυχνϊ ανϊγκη ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ εκ μϋρουσ του διευθυντό προκειμϋνου 
να εύναι εφικτό η βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του ϋργου του. Ελλεύψει και ςτην περύπτωςη 
αυτό, ενϐσ θεςμοθετημϋνου και αποτελεςματικοϑ μηχανιςμοϑ ςυμβουλευτικόσ εκ μϋρουσ 
τησ πολιτεύασ, ο διευθυντόσ καλεύται- κϊνοντασ ϐπου εύναι εφικτϐ και χρόςη του θεςμοϑ του 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              804 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ςχολικοϑ ςυμβοϑλου-  να παρϋχει ςυμβουλευτικό ςτόριξη ςτα μϋλη του  εκπαιδευτικοϑ 
προςωπικοϑ,  λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ανϊγκεσ των εκπαιδευτικών, ενιςχϑοντασ τη θϋςη 
τουσ, τονώνοντασ την αυτοπεπούθηςό τουσ, εξομαλϑνοντασ τυχϐν δυςκολύεσ αναφορικϊ με 
τισ διαπροςωπικϋσ τουσ ςχϋςεισ εντϐσ του οργανιςμοϑ  και ςυμβϊλλοντασ γενικϐτερα  ςτην 
επύλυςη των ϐποιων προβλημϊτων τουσ. Πρακτικώσ, αυτϐ ςημαύνει ϐτι ο διευθυντόσ θα 
πρϋπει να φροντύζει για την οικοδϐμηςη καλών ανθρώπινων ςχϋςεων μεταξϑ των μελών 
του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ καθώσ  και για τη διευκϐλυνςη τησ εργαςύασ τουσ, 
διευθετώντασ αποτελεςματικϊ τα ϐποια θϋματα τησ εκπαιδευτικόσ τουσ ρουτύνασ 
(Ανθοποϑλου, 1999). 

Επιπρϐςθετα, ο διευθυντόσ οφεύλει να εξαλεύφει τισ ανταγωνιςτικϋσ διαθϋςεισ που ςυχνϊ 
επιδεικνϑουν  μεταξϑ τουσ τα μϋλη ενϐσ εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ αναφορικϊ με την 
επαγγελματικό τουσ επϊρκεια, προϊγοντασ ϋνα κλύμα ςυναδελφικϐτητασ και  «κοινϐτητασ» 
εντϐσ του οργανιςμοϑ. Για το ςκοπϐ αυτϐ, ο διευθυντόσ μπορεύ να κινηθεύ ςυμβουλευτικϊ, 
ϐπωσ μϐλισ υποςτηρύξαμε ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο ό περιςςϐτερο ενεργητικϊ, 
προωθώντασ ϋνα πνεϑμα ςυνεργαςύασ μεταξϑ των μελών τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. τα 
πλαύςια αυτοϑ του πνεϑματοσ, ο διευθυντόσ μπορεύ για παρϊδειγμα να ενθαρρϑνει τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ να ςυμμετϋχουν ςε ομϊδεσ ςυνεργαςύασ ςτισ οπούεσ θα ϋχουν τη 
δυνατϐτητα να  αναλϑουν καθιερωμϋνουσ μεθϐδουσ διδαςκαλύασ, να αςκοϑν επαγγελματικό 
κριτικό ςτον τρϐπο που διδϊςκουν ό ακϐμη και να αναζητοϑν εναλλακτικϋσ οδοϑσ 
αναφορικϊ με τη διδακτικό διαδικαςύα τισ οπούεσ και θα μποροϑν να δοκιμϊζουν ςε 
πειραματικό μορφό ςτην τϊξη (Ανθοποϑλου, 1999). Με τον τρϐπο αυτϐ, ο διευθυντόσ ϋχει 
αυξημϋνεσ πιθανϐτητεσ να οικοδομόςει ςχϋςεισ εμπιςτοςϑνησ  μεταξϑ των μελών του 
εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ, να εδραιώςει ϋνα περιςςϐτερο επικοινωνιακϐ κλύμα εντϐσ του 
εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ και να βελτιώςει την ποιϐτητα του εκπαιδευτικοϑ ϋργου μϋςα 
ςτον οργανιςμϐ του. 

Οι Everard και Morris (1999) αναφϋρουν ϐτι η επύδοςη των μελών ενϐσ εκπαιδευτικοϑ 
οργανιςμοϑ βελτιώνεται ςημαντικϊ εφϐςον δοθεύ ςτο προςωπικϐ η ευκαιρύα να 
αξιοποιόςει τισ ϐποιεσ δυνατϐτητεσ διαθϋτει και να αναλϊβει ουςιαςτικϋσ πρωτοβουλύεσ 
αναφορικϊ με την εργαςύα του, ϐπωσ η ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςε ομϊδεσ 
ςυνεργαςύασ. Επομϋνωσ, ο διευθυντόσ που ενδιαφϋρεται για τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ 
του ϋργου που παρϊγουν οι εκπαιδευτικού ςτον οργανιςμϐ που διευθϑνει, οφεύλει να κϊνει 
πραγματικό αξιοπούηςη των δυνατοτότων του ϋμψυχου υλικοϑ που διαθϋτει, 
ενθαρρϑνοντασ τη ςυμμετοχικό δραςτηριοπούηςη των εκπαιδευτικών, δύνοντασ τουσ 
δηλαδό την ευκαιρύα να ϋχουν μερύδιο ςυμμετοχόσ ςτη λόψη αποφϊςεων, αφόνοντασ τουσ 
περιθώρια ανϊληψησ πρωτοβουλιών και αναθϋτοντϊσ τουσ ουςιαςτικοϑσ και υπεϑθυνουσ 
και ϐχι απλώσ διεκπαιρεωτικοϑσ ρϐλουσ (Ανθοποϑλου, 1999). 

Ο διευθυντόσ ωςτϐςο, ο οπούοσ ενδιαφϋρεται να επιτϑχει τη μϋγιςτη   απϐδοςη των 
εκπαιδευτικών που εργϊζονται ςτον οργανιςμϐ του, οφεύλει εκτϐσ ϐλων των παραπϊνω, να 
φροντύςει οϑτωσ ώςτε να παρακινεύ αποτελεςματικϊ τουσ εκπαιδευτικοϑσ. ϑμφωνα με τη 
βιβλιογραφύα (Κουτοϑζησ 1999a; Everard and Morris 1999) υπϊρχουν αρκετού τρϐποι 
παρακύνηςησ του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ, ϐπωσ ο ςυμβουλευτικϐσ, η υποςτόριξη και ο 
ςυμμετοχικϐσ τρϐποσ καθώσ οι ϊνθρωποι ϋχουν ςυνόθωσ ιςχυρϐτερα κύνητρα να εργαςτοϑν 
προσ ϋναν ςτϐχο αν ϋχουν ςυμμετϊςχει ςτον καθοριςμϐ του και ςυνεπώσ τον αιςθϊνονται 
δικϐ τουσ. O πλϋον ϐμωσ αποτελεςματικϐσ τρϐποσ παρακύνηςησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ 
ενϐσ οργανιςμοϑ επιτυγχϊνεται ϐταν οι ϊνθρωποι αποκομύζουν τη μϋγιςτη δυνατό 
ικανοπούηςη απϐ το ϋργο το οπούο καταβϊλλουν (Everard and Morris, 1999). Η  
ικανοπούηςη αυτό ςυνδϋεται με την κϊλυψη ςυγκεκριμϋνων αναγκών του εργαςιακοϑ 
δυναμικοϑ ϐπωσ η ανϊγκη για αναγνώριςη, δημιουργύα και μϊθηςη, επιτεϑγματα, 
ενδιαφϋρουςα εργαςύα και προςωπικό ανϊπτυξη (Ανθοποϑλου, 1999).  

Μύα τϋτοια ανϊγκη, την οπούα ο διευθυντόσ μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ οφεύλει να 
καλϑψει καθϐτι κρύνεται ωσ ιδιαύτερα ςημαντικό για την προςωπικό, την ακαδημαώκό και 
την επαγγελματικό ανϊπτυξη του εκπαιδευτικοϑ, εύναι η ανϊγκη των μελών του 
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εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ για επιμϐρφωςη. Ο διευθυντόσ οφεύλει, ςτο μϋτρο των 
δυνατοτότων που του αναλογεύ, να αναδεύξει τον οργανιςμϐ που διευθϑνει ςε πυρόνα 
ενδοςχολικόσ επιμϐρφωςησ, προωθώντασ μύα ςειρϊ δρϊςεων ϐπωσ  ατομικϊ προγρϊμματα 
επιμϐρφωςησ με τη βοόθεια π.χ. ηλεκτρονικών υπολογιςτών, προβολό ταινιών, 
επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια εντϐσ του οργανιςμοϑ, κ.ϊ. (Κουτοϑζησ, 1999a). την περύπτωςη 
αυτό, το ρϐλο του επιμορφωτό θα μποροϑςε να επωμιςτεύ ο ύδιοσ ο διευθυντόσ, 
αναλαμβϊνοντασ για παρϊδειγμα να επιμορφώςει τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐςον αφορϊ  την 
αντιμετώπιςη ιδιαύτερων ζητημϊτων τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ που προϏςταται, ϐπωσ η 
ςχολικό υπο-επύδοςη, η ςχολικό παραβατικϐτητα κ.ϊ. (Μαυρογιώργοσ, 1999). 

το ςημεύο αυτϐ, θα πρϋπει να αναφϋρουμε, ϐτι εκτϐσ απϐ την οικοδϐμηςη 
διαπροςωπικών ςχϋςεων με τα μϋλη του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ, ο διευθυντόσ θα 
πρϋπει να προβαύνει και ςε αξιολϐγηςη του ϋργου των εκπαιδευτικών του οργανιςμοϑ του, 
προκειμϋνου να διαςφαλύζει την ποιϐτητα του παρεχϐμενου εκπαιδευτικοϑ ϋργου. Ο 
διευθυντόσ ωςτϐςο, θα πρϋπει να φροντύζει οϑτωσ ώςτε  η  αξιολϐγηςη αυτό,  η οπούα 
μπορεύ να ϋχει τη μορφό τησ εποπτεύασ ό τησ διϊγνωςησ με χαρακτόρα διορθωτικόσ 
παρϋμβαςησ (Κατςουλϊκησ, 1999) να εκλαμβϊνεται απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐχι ωσ μια 
εκφοβιςτικό τακτικό αλλϊ ωσ επύδειξη ενδιαφϋροντοσ απϐ τη διούκηςη για την ανϊπτυξη 
των εργαζομϋνων, ωσ ευκαιρύα για επιδοκιμαςύα των εκπαιδευτικών που, ςϑμφωνα με την 
αξιολϐγηςη, εύναι αποδοτικού και ωσ ενϐσ τρϐπου εντοπιςμοϑ πιθανών αδυναμιών και ϊρα 
πιθανών αναγκών για επιμϐρφωςη και ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών (Κουτοϑζησ, 1999a). 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο 

Η επύδραςη των ικανοτότων του διευθυντό ωσ αποτελεςματικού manager, 
ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ του ϋργου του εκπαιδευτικού προςωπικού.  

την προηγοϑμενη ενϐτητα υποςτηρύξαμε ϐτι ο διευθυντόσ θα πρϋπει να φροντύζει να 
θεμελιώνει εποικοδομητικϋσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ με τα μϋλη του εκπαιδευτικοϑ 
οργανιςμοϑ που διευθϑνει προκειμϋνου να αναβαθμύςει  την ποιϐτητα τησ παιδεύασ που 
παρϋχεται  απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτον οργανιςμϐ. Σο ςτοιχεύο αυτϐ, ϐμωσ, δεν εύναι απϐ 
μϐνο του αρκετϐ. Μελϋτεσ ϋχουν δεύξει ϐτι η διαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ 
ϋργου ςε μύα εκπαιδευτικό μονϊδα ςυνδϋεται ςτενϊ και με την εφαρμογό αρχών 
αποτελεςματικόσ διούκηςησ / management, εκ μϋρουσ του διευθυντό (Κουτοϑζησ, 1999b). 

ϑμφωνα με τισ αρχϋσ αυτϋσ, ο διευθυντόσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να ςχεδιϊζει τισ 
βαςικϋσ κατευθϑνςεισ και τουσ ςτϐχουσ του οργανιςμοϑ που διευθϑνει, να οργανώνει τισ 
δραςτηριϐτητεσ εκεύνεσ που εύναι απαραύτητεσ για την επύτευξη αυτών των ςκοπών, να 
διευθϑνει και να καθοδηγεύ τα μϋλη του προςωπικοϑ για την επύτευξη αυτών των ςκοπών 
καθώσ και να ελϋγχει τισ δραςτηριϐτητεσ του προςωπικοϑ προκειμϋνου να εξαςφαλιςθεύ η 
τόρηςη των ςχεδύων. Θα πρϋπει επύςησ να εύναι ςε θϋςη να παρακολουθεύ τισ διϊφορεσ 
δραςτηριϐτητεσ του οργανιςμοϑ που διευθϑνει, να ξϋρει ςε ποια φϊςη βρύςκεται καθεμύα 
απϐ αυτϋσ, να διαθϋτει ετοιμϐτητα ςκϋψησ, προςαρμοςτικϐτητα ςε ςυνθόκεσ αλλαγόσ και 
ευελιξύα ςε περύπτωςη που κριθεύ αναγκαύα η τροποπούηςη κϊποιασ διαδικαςύασ 
(Κουτοϑζησ 1999a). 

Η ςϑγχρονη βιβλιογραφύα προτεύνει επύςησ την εφαρμογό ενϐσ ςυγκεκριμϋνου μοντϋλου 
διούκηςησ των εκπαιδευτικών οργανιςμών, τη Διούκηςη Ολικόσ Ποιϐτητασ. ϑμφωνα με 
το μοντϋλο αυτϐ, ωσ ςτϐχοσ τύθεται η ςυνεχόσ βελτύωςη τησ ποιϐτητασ τησ εκπαύδευςησ 
που παρϋχεται απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ οργανιςμοϑσ, μϋςω τησ ςυμμετοχικόσ 
δραςτηριοπούηςησ αλλϊ και τησ ςυνεχοϑσ εκπαύδευςησ και επιμϐρφωςησ των μελών του 
εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ, προκειμϋνου οι τελευταύοι να εύναι ικανού να ςυμμετϋχουν ςτισ 
διαδικαςύεσ διούκηςησ και βελτύωςησ τησ παιδεύασ που παρϋχεται ςτον οργανιςμϐ.  

Βϋβαιο εύναι ϐτι η εφαρμογό των ςυγκεκριμϋνων αρχών καθώσ και η υιοθϋτηςη του 
ςυγκεκριμϋνου μοντϋλου διούκηςησ, θα ςυνϋβαλε ςτη δημιουργύα ενϐσ κλύματοσ 
εμπιςτοςϑνησ, βεβαιϐτητασ και αςφϊλειασ των εκπαιδευτικών απϋναντι ςτη διούκηςη 
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καθώσ και ςτην καλλιϋργεια ενϐσ αιςθόματοσ ικανοπούηςησ και δημιουργικϐτητασ των 
εκπαιδευτικών αναφορικϊ με την εργαςύα τουσ, γεγονϐσ το οπούο  οπωςδόποτε θα 
ςυντελοϑςε ςτην αϑξηςη τησ αποδοτικϐτητασ τουσ και ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του 
ϋργου τουσ.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4Ο 

υμπερϊςματα  

την παροϑςα εργαςύα καταδεύξαμε τη ςπουδαιϐτητα του ρϐλου που διαδραματύζει ο 
διευθυντόσ μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ 
ϋργου. Ειδικϐτερα,  ςκιαγραφόςαμε  το πώσ αυτϐ μπορεύ να επιτευχθεύ ςε ςχϋςη με 
οριςμϋνεσ πτυχϋσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και ςυγκεκριμϋνα ςε ϐτι αφορϊ τη γενικό 
κουλτοϑρα που χαρακτηρύζει μια εκπαιδευτικό μονϊδα, το εύδοσ των διαπροςωπικών 
ςχϋςεων που αναπτϑςςονται μεταξϑ των μελών του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ καθώσ και 

την επϊρκεια του ύδιου του διευθυντό ςε επύπεδο διοικητικών ικανοτότων. Γνώμη μασ 
ωςτϐςο, εύναι  ϐτι η παροϑςα μελϋτη (λϐγω του μικροϑ τησ εϑρουσ) θα μποροϑςε να  
αποτελϋςει εφαλτόριο   για μια πιο ενδελεχό διερεϑνηςη των ζητημϊτων που θύγει 
αναφορικϊ με τη ςημαντικϐτητα πτυχών τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ που επηρεϊζουν 
την ποιϐτητα του εκπαιδευτικοϑ ϋργου και ςτισ οπούεσ ςπουδαύο ρϐλο διαφαύνεται να 
διαδραματύζει ο επικεφαλόσ μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, ο διευθυντόσ.  
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Περύληψη. 
 

Η παροϑςα εργαςύα αποτελεύ μια βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη του ρϐλου του 
υποδιευθυντό των ΕΠΑ.Λ.. Ουςιαςτικϊ πρϐκειται για μια ανϊλυςη ςε δυο επύπεδα. 
το πρώτο επιχειροϑμε να αποςαφηνύςουμε το θεςμικϐ και νομικϐ πλαύςιο που 
οριοθετεύ τον ρϐλο του υποδιευθυντό ϐπωσ αυτϐσ υπϊρχει και λειτοϑργει απϐ την 
θεςμοθϋτηςη του, το 1914. το δεϑτερο επύπεδο επιχειροϑμε να αποτυπώςουμε τον 
ρϐλο που θα πρϋπει να επωμιςτεύ ο υποδιευθυντόσ των Επαγγελματικών Λυκεύων 
(ΕΠΑ.Λ.). ςε περύπτωςη ειςαγωγόσ ενϐσ καινοτομικοϑ διοικητικοϑ μοντϋλου 
διούκηςησ, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται απϐ τισ αρχϋσ τησ Διούκηςησ Ολικόσ Ποιϐτητασ 
(Δ.Ο.Π.). Απώτεροσ ςκοπϐσ μασ εύναι να παρουςιϊςουμε τον προβληματιςμϐ μασ 
ςχετικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ που χρειϊζεται να αναπτϑξει ο υποδιευθυντόσ ενϐσ 
ΕΠΑ.Λ., ώςτε να βοηθόςει, ςτο μϋτρο που του αναλογεύ εκ του ρϐλου του, ςτην 
προςπϊθεια επύτευξησ τησ μϋγιςτησ δυνατόσ αποτελεςματικϐτητασ του 
εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ ςτο πλαύςιο του οπούου αςκεύ τα καθόκοντα του.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: Τποδιευθυντόσ, Διούκηςη Ολικόσ Ποιϐτητασ, Ηγεςύα, 
Επαγγελματικό εκπαύδευςη. 

 
 

Ειςαγωγό. 
 

Η διούκηςη εκπαιδευτικών μονϊδων αποτελεύ ϋνα ιδιαύτερο επιςτημονικϐ πεδύο, ςτο 
χώρο τησ διούκηςησ (Κουτουζησ,1999). Οι εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ εύναι οργανιςμού 
διακριτού, που λειτουργοϑν ςτο γραφειοκρατικϐ και αυςτηρϊ ιεραρχικϐ πλαύςιο τησ 
Ελληνικόσ εκπαιδευτικόσ πραγματικϐτητασ. Τιοθετώντασ την ςυςτημικό προςϋγγιςη 
(Μπρύνια,2008.) για την ανϊλυςη τησ δομόσ ενϐσ οργανιςμοϑ, αποδεχϐμαςτε ϐτι κϊθε 
εκπαιδευτικό μονϊδα αποτελεύ ϋνα ςυγκροτημϋνο κοινωνικϐ ςϑνολο , ςτο πλαύςιο του 
oπούου ςυνεργϊζονται διϊφοροι επιμϋρουσ παρϊγοντεσ ώςτε να επιτευχθοϑν 
προκαθοριςμϋνοι ςτϐχοι (Φατζηπαναγιώτου,2005). Η παραδοςιακό διοικητικό δομό του 
Ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ και ωσ εκ τοϑτου και των εκπαιδευτικών μονϊδων, 
ϋχει την μορφό τησ διοικητικόσ πυραμύδασ (Καμπουρύδησ,2002). Ϊνα απϐ τα βαςικϊ 
μειονεκτόματα του γραφειοκρατικοϑ μοντϋλου διούκηςησ εύναι η δυςκολύα ανϊπτυξησ 
ςυςτόματοσ ανατροφοδϐτηςησ απϐ την βϊςη τησ διοικητικόσ πυραμύδασ προσ την κορυφό. 
Αντύθετα η Διούκηςη Ολικόσ Ποιϐτητασ (Δ.Ο.Π.) αποτελεύ ϋνα διοικητικϐ ςϑςτημα που 
επύςησ υιοθετεύ την ςυςτημικό προςϋγγιςη  και προβλϋπει την ςυνεχό ανατροφοδϐτηςη 
ϐλου του ςυςτόματοσ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, με ςκοπϐ την διαρκό βελτύωςη τησ 
απϐδοςησ του. Με βϊςη τον παραπϊνω ςυλλογιςμϐ θεωροϑμε ϐτι αξύζει να προςπαθόςουμε 
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μια προςϋγγιςη του ρϐλου του υποδιευθυντό ενϐσ επαγγελματικοϑ λυκεύου (ΕΠΑ.Λ), ώςτε 
να επιχειρόςουμε να ςκιαγραφόςουμε τον ρϐλο του, τϐςο ςτην υπϊρχουςα διοικητικό δομό 
των ΕΠΑ.Λ., ϐςο και ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ του καινοτομικοϑ διοικητικοϑ μοντϋλου τησ 
Δ.Ο.Π..   
 

Ο θεςμϐσ του υποδιευθυντό. 
 

τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα τϐςο ςτην Αμερικό αλλϊ και ςτην δυτικό Ευρώπη το μαθητικϐ 
δυναμικϐ για κοινωνικοϑσ λϐγουσ  (μετανϊςτευςη, βιομηχανοπούηςη, αςτικοπούηςησ) 
αυξόθηκε δραματικϊ (Glanz,1994). Η αϑξηςη αυτό δεν όταν αςϑνδετη με τη 
βιομηχανοπούηςη τησ παραγωγόσ και την απαύτηςη για προςωπικϐ με μεγαλϑτερο επύπεδο 
μϐρφωςησ. Σο κύνημα τησ απϐδοςησ (efficiency movement) τησ βιομηχανύασ ςτισ αρχϋσ του 
20ου αιώνα με εκφραςτό τον F.W. Taylor ϊςκηςε επιρροό και ςτη δημϐςια εκπαύδευςη με 
ϊμεςεσ ςυγκρύςεισ τησ δομόσ διούκηςησ των οργανιςμών με τα ςχολεύα (Miller, n.d.). Οι 
ςχολικϋσ μονϊδεσ πλϋον μεγϊλωναν και οι απαιτόςεισ ςτην διούκηςη τουσ αυξανϐταν 
γραμμικϊ. Ακολουθώντασ τισ δομϋσ διούκηςησ των επιχειρόςεων ςϑντομα ειςόχθη και ο 
θεςμϐσ του υποδιευθυντό,  κυρύωσ ωσ αντικαταςτϊτη – αναπληρωτό του διευθυντό του 
οπούου οι αρμοδιϐτητεσ αυξϊνονταν. την Ελλϊδα ο θεςμϐσ του υποδιευθυντό ειςϊγεται 
πριν απϐ ςχεδϐν 100 χρϐνια το 1914 με το ϊρθρο 19 του νϐμου 240/1914 (Υ.Ε.Κ 97 τ.Α΄) 
«Περύ διοικόςεωσ τησ δημοτικόσ και μϋςησ εκπαιδεϑςεωσ», επύ υπουργοϑ Παιδεύασ Ι.Δ. 
Σςιριμώκου, ϐπου αναφϋρεται: «τουσ διευθυντϊσ εν ούσ ςχολεύοισ δεν υπϊρχουςιν ύδιοι 
υποδιευθυνταύ αναπληροϑςιν οι εκ των εξυπηρετοϑντων αρχαιϐτερη εκ τω ανωτϋρω βαθμϐ». 
Ο νϐμοσ αφοροϑςε καταρχόν την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη και ςτην ςυνϋχεια επεκτϊθηκε 
και ςτη δευτεροβϊθμια. Δεν υπόρχε ςαφό οριοθϋτηςη αρμοδιοτότων και θεςμοϑ κϊτι που 
να κϊνει το Β.Δ  16/4/1915 (Υ.Ε.Κ 16, τ. Α΄) ςτην παρ. 24 με τον οριςμϐ «νομύμον 
αναπληρωτόν». Μϋχρι το 1985 δεν υπϊρχει ςαφό νομοθετικό αναφορϊ ςτο θεςμϐ του 
υποδιευθυντό. Με το νϐμο πλαύςιο 1566/1985 «Δομό και λειτουργύα τησ πρωτοβϊθμιασ και 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ 167 τ.1ο,30-09-1985) θεςπύζεται ο 
θεςμϐσ του υποδιευθυντό και μϊλιςτα ορύζονται οι προϒποθϋςεισ ςτην παρ. 7 του ϊρθρου 
11  που θα πρϋπει να ικανοποιοϑνται ώςτε να δικαιολογεύται η θϋςη απϐ εννϋα τμόματα και 
ϊνω και για περιςςϐτερα απϐ δώδεκα τμόματα τϊξεων, μπορεύ, αν ςυντρϋχουν ειδικού 
λειτουργικού λϐγοι, να ορύζεται και δεϑτεροσ υποδιευθυντόσ και ενώ με τον ύδιο νϐμο 
καθιερώνεται και επύδομα θϋςησ για τον υποδιευθυντό που οριςτικοποιεύται και για τη 
ιδιωτικό εκπαύδευςη   με την  παρ. 9 του ϊρθρου 7 του Ν. 2043/1992 (ΥΕΚ 79/Α) που ορύζει 
ϐτι: «τουσ διευθυντϋσ και υποδιευθυντϋσ των ιδιωτικών ςχολικών μονϊδων πρωτοβϊθμιασ 
και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ κατϊ τη διϊρκεια ϊςκηςησ των καθηκϐντων τουσ, 
καταβϊλλεται το επύδομα θϋςησ, που προβλϋπεται απϐ την παρϊγραφο 4 τησ περ. Γ του 
ϊρθρου 11 του Ν.1566/1985 για τουσ αντύςτοιχουσ διευθυντϋσ και υποδιευθυντϋσ δημϐςιων 
ςχολικών μονϊδων.»  
 

Ο υποδιευθυντόσ ςτην δευτεροβϊθμια επαγγελματικό εκπαύδευςη. 
 

τη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη τα καθόκοντα και οι αρμοδιϐτητεσ των Τποδιευθυντών 
των ςχολικών μονϊδων εύναι ςυμφώνα με την Τ.Α Υ.353.1/324/105657/Δ1/02 τα εξόσ: 

1. Αναπλθρϊνει το Διευκυντι του ςχολείου, όταν αυτόσ δεν υπάρχει, απουςιάηει ι 
κωλφεται, και παραμζνει ςτο ςχολείο όλεσ τισ εργάςιμεσ ϊρεσ. 

2. Συνεργάηεται με το Διευκυντι και τον βοθκά για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου. 
3. Ζχει τθν ευκφνθ για τθν αρχειοκζτθςθ των εγγράφων και τθ διεκπεραίωςθ τθσ 

υπθρεςιακισ αλλθλογραφίασ του ςχολείου. 
4. Συντάςςει τα απογραφικά δελτία ςυμπλθρϊνει και αποςτζλλει ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και όςα άλλα ηθτοφνται από αυτζσ. 
5. Καταρτίηει το πρόγραμμα για τουσ επόπτεσ τθσ θμζρασ ςε ςυνεργαςία με τουσ 

διδάςκοντεσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφαρμογι του. 
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6. Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ διανομι των διδακτικϊν βιβλίων ςε ςυνεργαςία με τον 
διδάςκοντα που ορίηει ο Σφλλογοσ. 

7. Τθρεί το βιβλίο υλικοφ του ςχολείου και φροντίηει για τθν παραλαβι και καλι 
λειτουργία των εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ και των ειδϊν εξοπλιςμοφ του ςχολείου. 

8. Είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ των μακθτικϊν εκδθλϊςεων και μακθτικϊν 
εκλογϊν. 

 
Παρϐτι οι αρμοδιϐτητεσ των υποδιευθυντών  ςτην δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη 

καθορύζονται και περιγρϊφονται αποκλειςτικϊ απϐ την παραπϊνω Τ.Α., η  πραγματικϐτητα 
εύναι ςύγουρα διαφορετικό. Η καθημερινό ςχολικό πραγματικϐτητα αλλϊ και η μεταβύβαςη 
καθηκϐντων απϐ το διευθυντό, υπαγορεϑουν ϋναν ςύγουρα πιο πολϑπλοκο ρϐλο ςτην 
λειτουργύα και οργϊνωςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Πολλϋσ απϐ τισ υποχρεώςεισ που 
απορρϋουν απϐ την θϋςη του  καθορύζονται απϐ την ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςτισ οπούεσ θα 
προβεύ ο διευθυντόσ.  Ουςιαςτικϊ με αυτϐν τον τρϐπο ο ρϐλοσ του υποδιευθυντό 
οριοθετεύται απϐ τον διευθυντό (Mannat,1989) και ϐχι μϐνο απϐ το καθηκοντολϐγιο. Σο 
γεγονϐσ ερμηνεϑει την μϊλλον ςτοχευϐμενη νομοθετικό αςϊφεια των αρμοδιοτότων του 
υποδιευθυντό, καθώσ προςβλϋπει ςτην παροχό ευελιξύασ και ςτην προςαρμογό ςτην 
ςχολικό μονϊδα ϐπωσ αυτό επιβϊλλεται απϐ τισ επικρατοϑςεσ ςυνθόκεσ (ϑλλογοσ 
διδαςκϐντων, κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ κ.α).  ε αυτϐ το ςυμπϋραςμα φαύνεται να οδηγεύ 
και η αναςκϐπηςη τησ διεθνοϑσ βιβλιογραφύασ, καθώσ προκϑπτουν ςυνεχώσ νϋα δεδομϋνα 
για τη ςυμβολό των υποδιευθυντών και τισ νϋεσ, ςυχνϊ, ϊτυπεσ τϊςεισ που ςκιαγραφοϑν 
τον ρϐλο τουσ.    

ϑμφωνα  με τουσ  Greenfield, Marshall, και Reed (1986) ουςιαςτικϊ δεν υπϊρχουν 
ςαφεύσ περιγραφϋσ των θϋςεων υποδιευθυντών. Σο  πλόρεσ φϊςμα των αρμοδιοτότων των 
υποδιευθυντών και οι απαιτόςεισ τησ θϋςησ ουςιαςτικϊ εύναι ακαθϐριςτεσ και αςαφεύσ, 
ϋχοντασ να αντιμετωπύςουν καθημερινϊ και μύα διαφορετικό κατϊςταςη.  Η εθνικό ϋνωςη 
διευθυντών ςχολεύων δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ των Η.Π.Α  ςε μύα απϐπειρα να 
αποςαφηνύςει τον ρϐλο των υποδιευθυντών δόλωνε πωσ δεν υπϊρχει ικανό περιγραφό που 
να καλϑπτει πλόρωσ την δουλειϊ του υποδιευθυντό.  Επύςησ και οι Weller και Weller (2002) 
ςημειώνουν πωσ δεν υπϊρχει γενικϊ αποδεκτϐσ οριςμϐσ για την περιγραφό τησ θϋςησ 
εργαςύασ των  υποδιευθυντών. Ο ρϐλοσ του λοιπϐν καθορύζεται και οριοθετεύται ςυχνϊ απϐ 
τισ ανϊγκεσ που προκϑπτουν ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα και την λειτουργύα ϐπωσ αυτό 
επηρεϊζεται ωσ ϋνα ανοικτϐ ςϑςτημα απϐ τισ υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ.  Σα ςτελϋχη μϋςου 
επιπϋδου ουςιαςτικϊ ϋχουν μύα διττό διϊςταςη. Ϊχουν εκπαιδευτικϊ καθόκοντα , ςϑμφωνα 
με την νομοθεςύα , και απϐ την ϊλλη εκτϐσ απϐ την διαχεύριςη των μαθητών τουσ ϋχουν και 
την διαχεύριςη του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ (Blandford, 1997).   

ήπωσ αναφϋρουν οι Leask &Terrell (2013:8), οι Brown & Rutherford εξελύςςοντασ  τισ 
απϐψεισ του Murphy  δημιοϑργηςαν μύα τυπολογύα ςχετικϊ τουσ ρϐλουσ των «middle 
managers»  ςε ϋνα ςχολεύο δευτεροβϊθμιασ τεχνικόσ εκπαύδευςησ.  Οι ρϐλοι αυτού εύναι : 

 Το πρότυπο επαγγελματία : Ο επικεφαλισ ενόσ τμιματοσ κα πρζπει να εμπνζει ςιγουριά 
ςτουσ υφιςτάμενουσ και να είναι ενθμερωμζνοσ ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτον τομζα του 
(διδαςκαλία, διοικθτικά κζματα) να αποτελεί πρότυπο. Με τισ δράςεισ που υιοκετεί 
βελτιϊνει τθν διδαςκαλία και τθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ ενϊ αποτελεί πρότυπο 
δαςκάλου.  

 Τον δθμιουργό κοινωνικϊν ςχζςεων: Ο επικεφαλισ του τμιματοσ είναι αναγκαίο να 
διατθρεί ζναν ευρφ κφκλο επαφϊν και να ενθμερϊνεται για τα κζματα μζςα και ζξω 
από τθ ςχολικι μονάδα που επθρεάηουν τθν λειτουργία τθσ. Ρροωκεί τθν ςυνεργαςία 
και τθν ανάπτυξθ δικτφων ςυνεργαςιϊν (γονείσ , μακθτζσ , φορείσ) με ςκοπό τθν 
ανάπτυξθ ςτθ ςχολικι μονάδα. 

 Τον διαμορφωτισ ικουσ και θκικοφ: Τα «μεςαία ςτελζχθ»  επενδφουν ςε 
δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ζχουν ζνα κοινό ςκοπό με άμεςθ επίδραςθ ςτθν τάξθ αλλά 
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και ςτο προςωπικό. Επίςθσ χαρακτθρίηονται από ικοσ και αξίεσ αντιμετωπίηοντασ τθν 
εργαςία τουσ κυρίωσ ωσ αποςτολι και όχι απλά ωσ δουλειά.  

 Τον οργανωτικό αρχιτζκτονα : Ο επικεφαλισ ενόσ τμιματοσ κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν 
αλλαγι και αναπτφςςοντασ τθν ςυνεργαςία και   νζεσ μορφζσ υπθρεςιακισ δομισ και 
ςυμμετοχικι διοίκθςθσ κα βελτιϊςει το κλίμα και τθν δθμιουργικότθτα.  

 Τον  θγζτθ υπαλλιλων: Κα πρζπει ςυγκεντρϊνουν εκείνα τα χαρακτθριςτικά του θγζτθ 
που κα εμπνζει και κα παρακινεί τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ μζςα από ζνα όραμα 
και παρακίνθςθ και όχι μζςω ενόσ γραφειοκρατικοφ ελζγχου. Θ επιρροι να πθγάηει 
μζςα από τθν επαγγελματικι εμπειρία τθσ κζςθσ παρά από τθν εξουςία τθσ κζςθσ ενϊ 
είναι ςαφζσ πωσ αφοφ δεν βρίςκονται ςτθν κορυφι τθσ διοικθτικισ πυραμίδασ 
κακοδθγοφν το προςωπικό μζςα από ζναν ιςτό διαπροςωπικϊν ςχζςεων. 

 
χόμα 1. Απεικϐνιςη πιϋςεων ςε ςτελϋχη μϋςου επιπϋδου. 

Οι υποδιευθυντϋσ βρύςκονται ανϊμεςα ςτουσ διευθυντϋσ και ςτο εκπαιδευτικϐ 
προςωπικϐ. Εύναι λογικϐ να αιςθϊνονται την πύεςη και απϐ τισ δϑο κατευθϑνςεισ και να 
πρϋπει να διαχειριςτοϑν καταςτϊςεισ πύεςησ και απϐ ϊλλουσ παρϊγοντεσ , ϐπωσ γονεύσ και 
φορεύσ. Εύναι αναγκαύο να εφαρμϐζουν  τισ αποφϊςεισ τησ διούκηςησ και ςυχνϊ ϋχουν να 
διαχειριςτοϑν και τη διατόρηςη ενϐσ κλύματοσ που θα προϊγει την εϑρυθμη λειτουργύα του 
ςχολεύου. Επύςησ ϐντασ και οι ύδιοι με ςημαντικϐ αριθμϐ ωρών διδαςκαλύασ εύναι πιθανϐ να 
ϋχουν μύα διαφορετικό ϊποψη για την εκπαιδευτικό ςτρατηγικό του ςχολεύου την οπούα 
ϐμωσ ςυχνϊ δεν μποροϑν να επηρεϊςουν (Leask &Terrell,2013).   
 

Διούκηςη Ολικόσ Ποιϐτητασ και Δευτεροβϊθμια Επαγγελματικό εκπαύδευςη. 
 

Η Διούκηςη Ολικόσ Ποιϐτητασ αποτελεύ μια διοικητικό φιλοςοφύα που δημιουργόθηκε 
αρχικϊ, για να εφαρμοςτεύ ςε βιομηχανύεσ του καταςκευαςτικοϑ τομϋα. Αποτϋλεςε την 
διοικητικό φιλοςοφύα που επιχεύρηςε να μεταβϊλει τισ αρχϋσ του Υορντικοϑ μοντϋλου 
διούκηςησ. Ο αμερικϊνοσ Υυςικϐσ W. Deming όταν ο δημιουργϐσ τησ καινοϑργιασ 
διοικητικόσ φιλοςοφύασ την οπούα εφϊρμοςε, για πρώτη φορϊ, ςε παραγωγικϋσ 
επιχειρόςεισ τησ Ιαπωνύασ. Η αϑξηςη τϐςο τησ παραγωγικϐτητασ, ϐςο και τησ ποιϐτητασ 
των τελικών προώϐντων οδόγηςε ςτην εδραύωςη τησ καινοϑργιασ διοικητικόσ φιλοςοφύασ 
ςτην Ιαπωνύα. Με την εξϋλιξη τησ αςχολόθηκαν και ϊλλοι ερευνητϋσ, με αποτϋλεςμα να 
αρχύςει να εφαρμϐζεται και ςε επιχειρόςεισ – οργανιςμοϑσ παροχόσ υπηρεςιών και κατϊ 
ςυνϋπεια, η εφαρμογό τησ να επεκταθεύ ςταδιακϊ, ςτην Αμερικό, ςτην Ευρώπη και ςτη 
ςυνϋχεια, ς’ ολϐκληρο τον κϐςμο. 

Με τισ βελτιώςεισ που ειςόγαγαν ϐλοι οι μετϋπειτα ερευνητϋσ, η ΔΟΠ ϊρχιςε να αποκτϊ 
ϋνα εϑρη φϊςμα εφαρμογόσ. ταδιακϊ κϊθε ερευνητόσ δημιοϑργηςε την δικό του πτυχό για 
την εφαρμογό τησ, ανϊλογα με τα ακαδημαώκϊ - επαγγελματικϊ του ενδιαφϋροντα. Ψςτϐςο 
το γενικϐ πλαύςιο των αρχών τησ παρϋμεινε ςταθερϐ. ϑμφωνα με τον Δερβιτςιώτη 
(2005:44) οι βαςικού αυτού ϊξονεσ  εύναι :  

 Θ υποςτιριξθ και ενεργόσ ςυμμετοχι τθσ διοίκθςθσ,  

 H εςτίαςθ ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν – εργαηόμενων, 

 H ζμφαςθ ςε ςυνεχείσ βελτιϊςεισ,  

 H  ςυμμετοχι όλων ςε ομάδεσ και  

 H λιψθ αποφάςεων με πραγματικά δεδομζνα.  

Γραφειοκρατικ
ό επιβολό 
εξουςύασ 

Προςδοκύα 
ςυναδελφικϐτη
τασ 

Ευθϑνη των 
ςτελεχών μϋςου 

επιπϋδου για ϋλεγχο 
– εποπτεύα 
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Για τον χώρο των επιχειρόςεων η αξύα των αρχών τησ ΔΟΠ ϋχει αναγνωριςτεύ προ πολλοϑ. 
Σι  ιςχϑει  για τον εκπαιδευτικϐ χώρο; Μποροϑν οι αρχϋσ τησ να εφαρμοςτοϑν με την ύδια 
επιτυχύα, ςε ςχολικϋσ μονϊδεσ; 

Η προςπϊθεια απϊντηςησ του ερωτόματοσ παρουςιϊζει μεγϊλο βαθμϐ δυςκολύασ, για 
την περύπτωςη του Ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ. Η προϋλευςη τησ καινοϑργιασ 
διοικητικόσ φιλοςοφύασ απϐ των χώρο των επιχειρόςεων και η χρόςη οικονομικών ϐρων 
προκαλεύ εκρηκτικϋσ αντιδρϊςεισ ςτην πλειονϐτητα των εμπλεκϐμενων, με την λειτουργύα 
των εκπαιδευτικών μονϊδων, ατϐμων. Πιςτεϑουμε ϐτι η απϊντηςη ςτα ερωτόματα μπορεύ 
να προϋλθει απϐ τον προβληματιςμϐ ςχετικϊ με την ϑπαρξη η μη ςχϋςησ τησ λειτουργύασ 
των εκπαιδευτικών μονϊδων με την λειτουργύα των επιχειρόςεων. Ο Ιορδανύδησ (1998) 
παρουςιϊζει τισ ομοιϐτητεσ και τισ διαφορϋσ που προφανώσ, υπϊρχουν μεταξϑ τουσ, αφοϑ ο 
προςανατολιςμϐσ του ϋργου τουσ εύναι εντελώσ διαφορετικϐσ, αλλϊ δεν παϑουν να εύναι 
αυτοτελεύσ οργανιςμού με διοικητικό οργϊνωςη, ςτο πλαύςιο των οπούων καλοϑνται να 
ςυντονιςτοϑν προςωπικϐ, εξοπλιςμϐσ και πϐροι για την επύτευξη ενϐσ ςκοποϑ. 
Καταλόγοντασ, ο Ιορδανύδησ ςυμπεραύνει ϐτι «…τα ςχολεύα δεν εύναι επιχειρόςεισ, αλλϊ εύναι 
ςημαντικϐ να καθορύςουν ποιου εύδουσ οργανιςμού εύναι ϋτςι ώςτε να μποροϑν να χειριςτοϑν 
την ςυνθετϐτητα τουσ…» (1998:136). Η αναγνώριςη των ιδιαιτεροτότων που ςχετύζονται με 
την λειτουργύα των εκπαιδευτικών οργανιςμών αποτελεύ αναμφιςβότητη πραγματικϐτητα. 
Ψςτϐςο η ευκολύα προςαρμογόσ των αρχών τησ ΔΟΠ ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ του εκϊςτοτε 
οργανιςμοϑ οδηγεύ ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι «…το περιεχϐμενο τησ ΔΟΠ εναρμονύζεται πλόρωσ 
και βρύςκει απϐλυτη εφαρμογό ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ…» (Κριεμϊδησ & Θωμοποϑλου. 
2012:115). Η αποδοχό τησ παραπϊνω προςϋγγιςησ δεν μασ επιτρϋπει να αποδεχτοϑμε την 
δυνατϐτητα εφαρμογόσ των αρχών τησ καινοϑργιασ διοικητικόσ φιλοςοφύασ αυτοϑςια, απϐ 
τον χώρο των επιχειρόςεων. Πρϋπει να προχωρόςουμε ςτην μϋγιςτη δυνατό προςαρμογό 
των αρχών τησ ΔΟΠ ςτισ ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ που η λειτουργύα των εκπαιδευτικών 
οργανιςμών προβϊλει. 
 

Σα ηγετικϊ χαρακτηριςτικϊ των διοικητικών ςτελεχών, υπϐ το πρύςμα τησ 
ΔΟΠ. 
 

Η διοικητικό ωριμϐτητα τον εργαζομϋνων, ενϐσ οργανιςμοϑ, αποτελεύ βαςικϐ κριτόριο 
για την επιλογό του διοικητικοϑ ςτυλ των διοικητικών ςτελεχών (Μπρύνια, 2008:166). Οι 
εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ αποτελοϑν οργανιςμοϑσ ςτουσ οπούουσ απαςχολεύται προςωπικϐ 
υψηλών προςϐντων. ε ςυνδυαςμϐ με την ιδιαύτερη φϑςη των εργαςιών που εκτελοϑνται 
(μαθηςιακϋσ διεργαςύεσ), απαιτοϑν απϐ το διευθυντό να διαθϋτει τα ςτοιχεύα εκεύνα, που θα 
τουσ εμπνεϑςουν ώςτε να εύναι αποδοτικού ςτο ϋργο τουσ. Πιο απλϊ, μποροϑμε να ποϑμε ϐτι 
ο διευθυντόσ, ϐπωσ και κϊθε διοικητικϐ ςτϋλεχοσ, πρϋπει να εύναι και ηγϋτησ των 
εκπαιδευτικών. ϑμφωνα με τον  Μπουραντϊ, ο ηγϋτησ εύναι «…το ϊτομο που μπορεύ να 
επηρεϊςει τη ςκϋψη, τα ςυναιςθόματα, τισ ςτϊςεισ και τισ ςυμπεριφορϋσ μιασ μικρόσ ό 
μεγϊλησ, τυπικόσ ό ϊτυπησ ομϊδασ ανθρώπων, ώςτε εθελοντικϊ, πρϐθυμα και με την 
κατϊλληλη ςυνεργαςύα να δύνουν τον καλϑτερο τουσ εαυτϐ, ώςτε να επιτυγχϊνουν τουσ 
ςτϐχουσ τουσ…»(2005:197).       

Η επιρροό του ηγϋτη δεν προϋρχεται απϐ κϊποια τυπικό εξουςύα που δύνεται λϐγω 
οποιουδόποτε αξιώματοσ. Ηγϋτησ μιασ ομϊδασ εκπαιδευτικών ό του ςυλλϐγου, μπορεύ να 
εύναι κϊποιοσ προώςτϊμενοσ (διευθυντόσ, υποδιευθυντόσ  ό τομεϊρχησ), αλλϊ μπορεύ να 
εύναι και ϋνασ απλϐσ εκπαιδευτικϐσ. Η εξουςύα που κατϋχει, του εκχωρεύται απϐ την ομϊδα 
των εκπαιδευτικών. Σο ςημεύο αυτϐ καθορύζει, ςε μεγϊλο βαθμϐ, την ποιοτικό διαφορϊ 
μεταξϑ του ηγϋτη και του διευθυντό (Νικολαύδου,2012). Ο ηγϋτησ προωθεύ την διαδικαςύα 
αλλαγόσ ςτον εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ, διϐτι ϋχει ωσ απώτερο ςκοπϐ την ανϊπτυξη τησ 
δημιουργικϐτητασ ϐλων, ώςτε ςε ςυνδυαςμϐ με την θετικό ενύςχυςη και την καλλιϋργεια 
του ενθουςιαςμοϑ, να επιτευχθοϑν οι ςτϐχοι τησ μονϊδασ (Σζωρτζϊκησ, Σζωρτζϊκη, 2007). 
Ϊχει ωσ τελικϐ ςτϐχο να γύνει ϐτι εύναι ςωςτϐ για τον εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ. Θϋτει τον 
εαυτϐ του ςτην υπηρεςύα των εκπαιδευτικών και μϋςα απϐ την ϋμφαςη ςτην αξιοπρϋπεια 
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του ατϐμου και τον αλληλοςεβαςμϐ, προςπαθεύ να αξιοποιόςει ϐλεσ τισ δυνατϐτητεσ, 
επιχειρώντασ να απαντόςει, με τον τρϐπο αυτϐ, ςτο ερώτημα «..τι πρϋπει να 
κϊνουμε;…»(Σζωρτζϊκησ, Σζωρτζϊκη, 2007:276) για το καλϐ του οργανιςμοϑ; 

ΗΓΕΙΑ

(Διεθςνηήρ και 

Διοικηηικά 

Σηελέση)

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΥΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ 

ΠΟΡΟΙ ΣΗ 

ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ

ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΜΑΘΗΣΩΝ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ (50%) ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ (50%)

              ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΗ

 χόμα 2 : Σο Ευρωπαώκϐ Μοντϋλο Διοικητικόσ Αριςτεύασ προςαρμοςμϋνο ςτισ 
ανϊγκεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ  (Πηγό : Μανταρϊκησ, Παπαδϐπουλοσ & Σςύγκροσ. 

2008). 

ϑμφωνα με το Ευρωπαώκϐ Μοντϋλο Διοικητικόσ Αριςτεύασ (Ε.Μ.Δ.Α.), ϋνα απϐ τα βαςικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τησ λειτουργύασ ενϐσ εκπαιδευτικοϑ οργανιςμοϑ εύναι η ηγεςύα του. ήπωσ 
μποροϑμε να δοϑμε ςτο ςχόμα 2.2., η ηγεςύα του οργανιςμοϑ επιφορτύζεται με το 10¿ τησ 
βαρϑτητασ, για την ανϊπτυξη και την επύτευξη τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ λειτουργύασ 
τησ μονϊδασ. Σο ποςοςτϐ εύναι ςημαντικϐ απϐ μϐνο του, αλλϊ αποκτϊ ιδιαύτερη αξύα 
εξαιτύασ τησ φϑςησ τησ δραςτηριϐτητασ που περιλαμβϊνει η ηγεςύα. Αυτό απορρϋει απϐ το 
γεγονϐσ ϐτι η ηγεςύα ¨ακουμπϊ¨ ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ που λαμβϊνουν χώρα ςτη 
λειτουργύα ενϐσ οργανιςμοϑ. Εύναι ςϑμφωνα με τον Μπουραντϊ (2005), μετϊ – παρϊμετροσ, 
καθώσ αποτελεύ το κϋντρο που λαμβϊνει τισ πληροφορύεσ τησ ανατροφοδϐτηςησ. Εκεύ 
ειςρϋουν οι πληροφορύεσ, ενημερώνοντασ τον ηγϋτη του οργανιςμοϑ, ο οπούοσ πρϋπει να τισ 
αξιοποιόςει με ςκοπϐ την βελτιςτοπούηςη των δραςτηριοτότων και επομϋνωσ, τησ 
λειτουργύασ του οργανιςμοϑ.  Σο ερώτημα που εϑλογα προκϑπτει εύναι: Ποια εύναι τα 
χαρακτηριςτικϊ τησ ηγεςύασ, ςτο πλαύςιο ποιοτικόσ λειτουργύασ, ενϐσ εκπαιδευτικοϑ 
οργανιςμοϑ;  ϑμφωνα με το εργαλεύο αξιολϐγηςησ και περιγραφόσ των ηγετικών 
χαρακτηριςτικών των διοικητικών ςτελεχών ενϐσ οργανιςμοϑ, τησ Ελληνικόσ Εταιρύασ 
Διούκηςησ Επιχειρόςεων (Ε.Ε.Δ.Ε.), με βϊςη το Ε.Μ.Δ.Α. περιγρϊφονται ωσ εξόσ: 
 

 Αναγνϊριςθ ςυνεργατϊν και εκχϊρθςθ κακθκόντων. 

 Ραρακίνθςθ και μετάδοςθ οράματοσ. 

 Ρρωτοβουλία και λιψθ αποφάςεων.  

 Ρροςανατολιςμόσ ςτα αποτελζςματα, ικανότθτα να επικοινωνεί και να χρθςιμοποιεί 
δεδομζνα. 

 Λκανότθτα για ςυνεργαςίεσ και ςυνεταιριςμοφσ. 

 Ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ. 

 Αξιοπιςτία και εντιμότθτα. 

 Στιριξθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ. 

 Ενεργεί προλθπτικά και ςτθρίηει τθν αλλαγι. 
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 Ρροςανατολιςμόσ ςτον πελάτθ. 

 Διακζτει οργανωτικι ςκζψθ. 
 

υζότηςη. 
 

Σονύζοντασ την προςϋγγιςη τησ Νικολαύδου (2012), ςϑμφωνα με την οπούα ο ηγϋτησ ςτο 
πλαύςιο λειτουργιϊσ ενϐσ οργανιςμοϑ, αρϊ και μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, μπορεύ να εύναι 
οποιοδόποτε ϊτομο λειτουργεύ εντϐσ του πλαιςύου τησ, ϐπωσ ο διευθυντόσ, ο υποδιευθυντόσ 
ό ακϐμη και ϋνασ εκπαιδευτικϐσ. Αποδεχϐμενοι την αςϊφεια του υπϊρχοντοσ νομοθετικοϑ 
πλαιςύου που καθορύζει τα καθόκοντα των υποδιευθυντών, καθώσ και του ςυμπερϊςματοσ 
τησ αναςκϐπηςησ τησ βιβλιογραφύασ ϐτι τα καθόκοντα των υποδιευθυντών καθορύζονται 
ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ τον διευθυντό των εκπαιδευτικών μονϊδων. ςϑμφωνα με τισ 
εκϊςτοτε υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ και ςτηριζϐμενοι ςτην ανϊγκη τησ υιοθϋτηςησ απϐ τουσ 
υποδιευθυντϋσ του ρϐλου του ηγϋτη των εκπαιδευτικών, ϐπωσ διατυπώνεται απϐ τουσ 
(Leask&Terrel,2013), καταλόγουμε ςτην ϊποψη ϐτι ο υποδιευθυντόσ μιασ ςχολικόσ 
μονϊδασ αποτελεύ ϋνα διοικητικϐ ςτϋλεχοσ που μπορεύ να επηρεϊςει καθοριςτικϊ την 
λειτουργύα τησ.  

Ο υποδιευθυντόσ καλεύται να γεφυρώςει την απϐςταςη μεταξϑ τησ κορυφόσ και τησ 
βϊςησ τησ διοικητικόσ πυραμύδασ (Likert,1961). Καλεύται να καλϑψει το κενϐ μεταξϑ του 
διευθυντό και των αποφϊςεων του και των εκπαιδευτικών. Ψσ εκ τοϑτου εύναι απαραύτητη 
η ανϊπτυξη και χρόςη των ηγετικών χαρακτηριςτικών που απαιτοϑνται ώςτε να του 
χορηγηθεύ, απϐ τουσ ύδιουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ, η ιδιϐτητα του ηγϋτη. Επιπλϋον 
χαρακτηριςτικϐ ςτοιχεύο του ρϐλου που καλεύται να διαδραματύςει ο υποδιευθυντόσ 
αποτελεύ η ικανϐτητα του να διαχειρύζεται την φυςικό του θϋςη ανϊμεςα ςτα επύπεδα τησ 
διοικητικόσ πυραμύδασ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ (Floyd & Wooldridge,1996). Θα πρϋπει 
να εύναι ςε θϋςη ϐχι απλώσ να αφουγκρϊζεται το κλύμα μεταξϑ των εκπαιδευτικών, αλλϊ να 
ϋχει την ικανϐτητα να το μεταφϋρει ςτον διευθυντό, αναδιαμορφώνοντασ  την πολιτικό τησ 
διούκηςησ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ.     

Εϑλογα θα μποροϑςε κϊποιοσ να αναρωτηθεύ εϊν υπϊρχει ουςιαςτικό ανϊγκη για την 
υιοθϋτηςη ηγετικοϑ ρϐλου απϐ τον υποδιευθυντό, εφϐςον υπϊρχει ο διευθυντόσ του ΕΠΑ.Λ.. 
Η απϊντηςη, κατϊ την ϊποψη μασ, εύναι ϋνα ξεκϊθαρο ναι και ςτηρύζεται ςε δυο ςημεύα. Σο 
πρώτο προϋρχεται απϐ το επύςημο καθηκοντολϐγιο του υποδιευθυντό, ϐπωσ 
διαμορφώνεται απϐ την Τ.Α. Υ.353.1/324/105657/Δ1/02, ςϑμφωνα με το οπούο εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να αναπληρώνει τον διευθυντό ϐταν απουςιϊζει και να ςυνεργϊζεται ενεργϊ 
με αυτϐν. Οπϐτε αναλαμβϊνει ϋναν ενεργητικϐ ρϐλο, ϊλλοτε περιςςϐτερο και ϊλλοτε 
λιγϐτερο, ςτην διούκηςη τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. Σο δεϑτερο ςημεύο εντοπύζεται ςτην 
ικανϐτητα τουσ για την διαμϐρφωςη πληρϋςτερησ εικϐνασ για το κλύμα που επικρατεύ ςτην 
εκπαιδευτικό μονϊδα. Λϐγο τησ φυςικόσ τουσ θϋςησ ςτην διοικητικό πυραμύδα 
(Κουτοϑζησ,1999) μποροϑν να ϋχουν πλόρη εικϐνα των προβλημϊτων και των επεκτϊςεων 
που αυτϊ μπορεύ να ϋχουν ςε ϐλα τα επύπεδα τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. Μποροϑν και ύςωσ 
επιβϊλλεται, να μεταπηδοϑν μεταξϑ δυο ξεκϊθαρων γειτονικών ρϐλων. Αυτοϑ του 
«προνομιοϑχου» εκπαιδευτικοϑ, ο οπούοσ αποτελεύ τον εκφραςτό των εκπαιδευτικών ςτην 
διούκηςη και τησ διοικητικόσ προϋκταςησ του διευθυντό προσ τον ςϑλλογο των 
εκπαιδευτικών, αντύςτοιχα. Η ανϊγκη κϊλυψησ των δυο χαρακτηριςτικών ςημεύων 
απαιτοϑν την ανϊπτυξη ηγετικόσ ςυμπεριφορϊσ, ώςτε να εύναι ςε θϋςη να εμπνεϑςει ϐχι 
μϐνο τουσ εκπαιδευτικοϑσ, αλλϊ και τον ϊμεςα προώςτϊμενο του, ώςτε να επιτυγχϊνεται η 
βϋλτιςτη ςυνεργαςύα των τμημϊτων τησ διοικητικόσ πυραμύδασ του εκπαιδευτικοϑ 
οργανιςμοϑ. 

Η ςυνεχόσ αϑξηςη τησ αποδοχόσ των αρχών τησ Δ.Ο.Π. απϐ τισ επιχειρόςεισ και τουσ 
οργανιςμοϑσ ςε πανευρωπαώκϐ, αλλϊ και παγκϐςμιο επύπεδο (Κριεμϊδησ & Θωμοποϑλου, 
2012) καθώσ και η ανϊγκη προςαρμογόσ τησ λειτουργιϊσ των εκπαιδευτικών μονϊδων προσ 
την ύδια κατεϑθυνςη, με ςκοπϐ την αποτελεςματικό προετοιμαςύα του μελλοντικοϑ 
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εργατικοϑ δυναμικοϑ αποτελοϑν παρϊγοντα ϑψιςτησ ςημαςύασ για την ανταγωνιςτικϐτητα 
των Ελληνικών επιχειρόςεων (Ζαβλανϐσ, 2003). Σο πλαύςιο αρχών τησ Δ.Ο.Π. αναγνωρύζει 
την ςημαςύα τησ ςυμμετοχόσ ϐλων των εργαζϐμενων ςτην ςυνεχό προςπϊθεια βελτύωςησ 
ενϐσ οργανιςμοϑ. Σο Ε.Μ.Δ.Α. αναγνωρύζει την ηγετικό ςυμπεριφορϊ των διοικητικών 
ςτελεχών ωσ διακριτϐ και ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την επύτευξη ποιοτικόσ λειτουργύασ ενϐσ 
οργανιςμοϑ και κατϊ ςυνϋπεια, μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. Ϊτςι ο ρϐλοσ των 
υποδιευθυντών παρουςιϊζει μια ενδιαφϋρουςα δυναμικό ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ των 
αρχών τησ Δ.Ο.Π. ςτα ΕΠΑ.Λ.. 
 

υμπερϊςματα. 
 

Σα διοικητικϊ ςτελϋχη τησ εκπαύδευςησ, ςε επύπεδο εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, εύναι ο 
διευθυντόσ και ο υποδιευθυντόσ. Ο ρϐλοσ του διευθυντό των εκπαιδευτικών μονϊδων ϋχει 
απαςχολόςει την ερευνητικό κοινϐτητα τα τελευταύα 20 χρϐνια και ςυνεχύζει, αφοϑ 
αποτελεύ αναμφιςβότητα ϋνα ςημαντικϐ πϐλο για την αποτελεςματικό λειτουργύα τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. Ο ρϐλοσ του υποδιευθυντό, ωςτϐςο, δεν ϋχει προκαλϋςει ιδιαύτερα 
το ενδιαφϋρον τησ επιςτημονικόσ κοινϐτητασ. Οι ερευνητικϋσ προςεγγύςεισ εύναι ελϊχιςτεσ, 
με αποτϋλεςμα να διαμορφώνεται ϋνα ομιχλώδεσ τοπύο ςχετικϊ με τον ρϐλο που καλεύται να 
διαδραματύςει ςτο πλαύςιο αποτελεςματικόσ λειτουργύασ ενϐσ οργανιςμοϑ.   

Ειδικϊ για τον χώρο τησ Ελληνικόσ εκπαιδευτικόσ πραγματικϐτητασ και πιο 
ςυγκεκριμϋνα, ςτο χώρο τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, η νομικό οριοθϋτηςη του ρϐλου 
του υποδιευθυντό ενιςχϑει το ομιχλώδεσ περιβϊλλον, αφοϑ δεν οριοθετεύ ξεκϊθαρα τα 
καθόκοντα του. τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ αυτϊ απορρϋουν απϐ την εκϊςτοτε κρύςη 
του διευθυντό. Ενδεχομϋνωσ αυτϐ να μην αποτελεύ απϐ μϐνο του ϋνα ςτοιχεύο με αρνητικϐ 
πρϐςημο για την επύτευξη αποτελεςματικόσ λειτουργύασ μιασ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. 
Ψςτϐςο αποκτϊ αρνητικό χροιϊ ϐταν επιχειρόςουμε να αποτυπώςουμε τα χαρακτηριςτικϊ 
(επιςτημονικϊ, κοινωνικϊ κ.α) που πρϋπει να διαθϋτει κϊποιοσ ώςτε να επιτελεύ 
αποτελεςματικϊ τον ρϐλο του υποδιευθυντό.    

 Ο χώροσ τησ εκπαύδευςησ ςτην χώρα μασ, αλλϊ και ςε πανευρωπαώκϐ επύπεδο, δϋχεται 
επιδρϊςεισ απϐ τισ κοινωνικϐ-οικονομικϋσ μεταβολϋσ που λαμβϊνουν χώρα. Οι 
εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ καλοϑνται να λειτουργόςουν με τον αποτελεςματικϐτερο τρϐπο. 
Ειδικϊ ςτον χώρο τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ υπϊρχει περιςςϐτερο απϐ ποτϋ η 
ανϊγκη ςυντονιςμοϑ τησ λειτουργύασ των εκπαιδευτικών μονϊδων με την αγορϊ εργαςύασ. 
Η Δ.Ο.Π. αποτελεύ μια διοικητικό προςϋγγιςη που κερδύζει διαρκώσ ϋδαφοσ ςτον χώρο τησ 
διούκηςησ επιχειρόςεων και οργανιςμών. Θεωροϑμε ϐτι η διερεϑνηςη τησ δυνατϐτητασ 
εφαρμογόσ των αρχών τησ ςτο χώρο τησ δευτεροβϊθμιασ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ 
αποτελεύ μια ενδιαφϋρουςα καινοτομύα, που θα μποροϑςε να βελτιώςει την 
αποτελεςματικϐτητα των ΕΠΑ.Λ.. 

Ο ρϐλοσ του υποδιευθυντό, ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ των αρχών τησ Δ.Ο.Π., θα πρϋπει να 
προςαρμοςτεύ ςτον νϋο τρϐπο λειτουργύασ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ. Πρϋπει να 
οριοθετηθεύ ςαφώσ ο ρϐλοσ του καθορύζοντασ ϋνα ςυγκεκριμϋνο και ξεκϊθαρο πλαύςιο 
αρμοδιοτότων και υποχρεώςεων. Γεγονϐσ που θα βοηθοϑςε ςτον καθοριςμϐ των 
χαρακτηριςτικών (ακαδημαώκών, προςωπικών ικανοτότων κ.λ.π.) που θα πρϋπει να 
διαθϋτει κϊποιοσ ώςτε να επιλεγεύ ωσ υποδιευθυντόσ ςχολικόσ μονϊδασ. Ψςτϐςο, θεωροϑμε 
ϐτι ο βαςικϐσ ρϐλοσ που, ςτην ουςύα, καλεύται να εκτελϋςει ο υποδιευθυντόσ ςε μια ςχολικό 
μονϊδα που θα επιχειροϑςε να ευθυγραμμύςει την λειτουργύα τησ με τισ αρχϋσ τησ Δ.Ο.Π. 
παραμϋνει ςταθερϐσ. Αποτελεύ τον διοικητικϐ – ςυνδετικϐ κρύκο μεταξϑ διευθυντό και 
εκπαιδευτικών. Αυτό η διοικητικό του θϋςη  απαιτεύ την ανϊπτυξη ηγετικών ικανοτότων, 
ϐπωσ αυτϋσ οριοθετοϑνται απϐ το Ε.Μ.Δ.Α., καθώσ και υψηλοϑ επιπϋδου ςυναιςθηματικόσ 
νοημοςϑνησ. Φαρακτηριςτικϊ που θα τον βοηθοϑςαν να ϋχει την πληρϋςτερη αντύληψη των 
πραγματικών δεδομϋνων, παρϋχοντασ κατϊλληλη ανατροφοδϐτηςη προσ τα δυο διοικητικϊ 
επύπεδα (εκπαιδευτικοϑσ και διευθυντό). Με τον τρϐπο αυτϐ θα ςυνϋβαλε τα μϋγιςτα ςτην 
διαρκό προςαρμογό τησ λειτουργύασ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ ςτα νϋα δεδομϋνα και ςτη 
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διαμϐρφωςη θετικοϑ κλύματοσ μεταξϑ των εμπλεκϐμενων μερών, με απώτερο ςκοπϐ την 
επύτευξη των βϋλτιςτων δυνατών αποτελεςμϊτων κατϊ την λειτουργύα τησ.   

Σο κύνητρο τησ παροϑςασ εργαςύασ αποτϋλεςε ο προβληματιςμϐσ μασ για τα δυο 
ερευνητικϊ αντικεύμενα. Με  δεδομϋνο ϐτι οι αρχϋσ τησ Δ.Ο.Π. αποτελοϑν ϋνα πλαύςιο που 
χρύζει ερευνητικόσ προςϋγγιςησ, για το κατϊ πϐςο μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςε ΕΠΑ.Λ. ώςτε να 
επιτευχθεύ η αποτελεςματικϐτερη δυνατό λειτουργύα τουσ, αλλϊ και με βϊςη το γεγονϐσ ϐτι 
ο υποδιευθυντόσ  αποτελεύ ϋνα διοικητικϐ ϐργανο που καλεύται να εκπληρώςει ϋνα ςϑνθετο 
διοικητικϐ ρϐλο, που ενδεχομϋνωσ να επηρεϊζει την αποτελεςματικϐτητα τησ ιδύασ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ, θεωροϑμε ϐτι η παροϑςα εργαςύα μπορεύ να αποτελϋςει την αρχό 
για περαιτϋρω προβληματιςμϐ και ερευνητικό διερεϑνηςη του ρϐλου των υποδιευθυντών 
ςε εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ που αποβλϋπουν ςτην βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ τουσ, 
μϋςα απϐ την εφαρμογό των αρχών τησ Δ.Ο.Π.. 
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Πεξίιεςε 

 
Ζ Γηνίθεζε πνηφηεηαο είλαη έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηε 

ρνιηθή Σάμε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο. Απηή είλαη ζπλδεδεκέλε θαηά θχξην ιφγν κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα. Οη ζπληειεζηέο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, ζπκβάιινπλ κε ην 

δηθφ ηνπο θάζε θνξά  ξφιν θαη ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα ζηελ αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο ζηε ρνιηθή Σάμε. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, 

δηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο. Ζ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο 

θηλεηνπνηνχλ ην καζεηηθφ δπλακηθφ ψζηε λα νηθεηνπνηεζεί ην λέν πξνο γλψζε αληηθείκελν θαη λα θαηαζηεί 

θνηλσλφο παξάγσλ ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Έηζη ελεξγνπνηνχληαη ηα ελδηαθέξνληά ησλ καζεηψλ θαη ε 

δηάζεζε γηα δεκηνπξγηθή, ζπκκεηνρηθή παξνπζία ζην ζρνιείν κε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γηνίθεζε πνηφηεηαο, ζρνιηθή ηάμε, παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

 

 

Δηζαγσγή 

 

ηφρνο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη λα δνζνχλ ζηνηρεία γχξσ απφ ηα δεδνκέλα ηεο 

ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Γηνίθεζε Πνηφηεηαο ζηε ζρνιηθή 

ηάμε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ Πνηφηεηα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνηειεί πιενλέθηεκα ηδηαίηεξεο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη αληηθείκελν επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηνί παξάγνληεο θαη ζε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

Με ηε ζχληνκε παξάζεζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ καο επηδηψθνπκε λα εθζέζνπκε ζεκεία 

πνπ άπηνληαη ηεο πνηφηεηαο. Δπειπηζηνχκε, πσο κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα θέξεη ζηε 

επηθάλεηα ζηνηρεία πνπ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ελψ ν καζεηηθφο πιεζπζκφο γίλεηαη 

απνδέθηεο ηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη 

δηδαζθφλησλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο ψζηε λα γίλνπλ θνηλσλνί θαη ζπλεξγνί ηεο πνηφηεηαο. 

 

 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αλαθέξεηαη, γεληθά, ζηελ εθκάζεζε θαη απφθηεζε γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ θαζψο θαη ζηε γλψζε κηαο θνπιηνχξαο θαη ησλ ζπλαξηεκέλσλ κ‘ απηή 

αμηψλ. 

Ο φξνο εκπεξηθιείεη ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηε δηδαζθαιία θαη ηα κέζα δηεμαγσγήο απηήο, θαζψο θαη ην 

ζρνιείν θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή (Παπαδάθεο,2003 ζ.81). 

Σν πεξηερφκελν θαη ε λνεκαηνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη πξντφλ 

επεμεξγαζίαο θαη ζηφρνπ ηεο εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο νκάδαο πνπ ην δεκνζηνπνηεί θάζε 

mailto:retipk2@gmail.com
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θνξά ν Τπνπξγφο Παηδείαο, σο εθθξαζηήο ηεο Κπβέξλεζεο είηε ε νκάδα εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ πνπ ιακβάλεη θάζε θνξά ππφςε ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα (Παπαδάθεο, 

2003, ζ.88). 

ην πιαίζην απηφ εκπεξηθιείεηαη θαη ε ―εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ‖ ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο 

εθπαηδεχνπλ ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Poggeler, 1982, ζ.101). 

Απφ ην 1958 παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ 

Ηδξπκάησλ κε απνθνξχθσκα ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ε 

δηδαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, κε εμαίξεζε ηνπο ηνκείο ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο ηνπ Α.Π.Θ. είλαη ειιηπήο 

(Αλησλίνπ,2012). Γεληθά, ν βαζκφο απηήο ηεο θαηάξηηζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη 

απνζπαζκαηηθφο θαη δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απηφ, βέβαηα, ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, αλ νη αξκφδηνη είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

αμία ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη ηελ είραλ θαηαζηήζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο 

θαη ζπληνληζκέλεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ Σκεκάησλ ησλ «θαζεγεηηθψλ» ζρνιψλ, ζην 

πιαίζην κηαο επίζεκεο θαη θαιά δηαηππσκέλεο θαη εθαξκφζηκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Σν ―Πξάζηλν Βηβιίν‖ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε θαη άιιεο 

εθζέζεηο πξνηείλνπλ ―πςειή πνηφηεηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα πςειήο πνηφηεηαο 

εθπαίδεπζε‖ (European Commission,2007). 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην επηζεκαίλεη φηη απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Παλεπηζηεκίσλ, ρνιηθψλ κνλάδσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θά.), πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε 

πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη κέζα απφ ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζην λα κπνξνχλ απηνί λα είλαη 

ζπγρξνληζκέλνη κε ηηο λέεο εμειίμεηο ηεο γλψζεο θαη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαηά ηξφπν ζπλερή θαη εμειηθηηθφ. Απηφ εληζρχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηε λέα γλψζε θαηά 

ηξφπν πνπ λα βειηηψλεηαη  ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Ση είλαη ε Πνηφηεηα; 
Ζ έλλνηα ηεο Πνηφηεηαο είλαη δπλακηθή θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο 

πξνζπάζεηαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ή θαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ (Εαβιαλφο,2003). 

―Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη κηα δηακνξθσηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εζηηάδεη 

ηελ πξνζνρή ηεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο πειάηεο 

ζεσξνχληαη νη καζεηέο, νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε θνηλσλία (Φαζνχιεο, 2001). Ζ 

ΓΟΠ μεθηλά απφ ηελ αθεηεξία φηη ε πνηφηεηα δελ είλαη ζηαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελψ κηα 

απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

θνηλσλίαο (Εσγφπνπινο,2011). 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζπλδέεηαη κε φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ην δεδνκέλν φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πιεξνί θάπνηεο 
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πξνδηαγξαθέο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνλ πειάηε θαη ελεξγνπνηνχλ φιν ην δπλακηθφ, έκςπρν ή 

άςπρν, κε ην ρακειφηεξν θφζηνο (Κξηεκάδεο θ.ά,2012). 

Ζ Πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απνδεθηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κέζα απφ έλα πιαίζην ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ, ηαθηηθψλ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο (Κξηεκάδεο θ.ά,2012). 

 

Γηνίθεζε Πνηφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε 
Ζ Πνηφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία (καζεηψλ-

εθπαηδεπηηθψλ) φπσο θαη ησλ έκκεζα εκπιεθνκέλσλ (γνλέσλ - ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, 

δηεπζπληψλ - δηνηθεηηθψλ δνκψλ, ηνπηθήο θνηλσλίαο - εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θ.ά) 

(Εαβιαλφο,2003). 

Πίλαθαο 1. Πνηφηεηα θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Άκεζα εκπιεθφκελνη Έκκεζα εκπιεθφκελνη 

Μαζεηέο 

Δγρεηξίδηα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ 

Γηεπζπληήο 

Γνλείο 

Γηνηθεηηθέο – Τπεξεζηαθέο Γνκέο 

Σνπηθή θνηλσλία 

Δκπιεθφκελνη Φνξείο 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί, γηα λα είλαη επίθαηξνη θαη νπζηαζηηθνί, πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε ρψξα αιιά 

θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ εθπαίδεπζεο 

θαη θνηλσλίαο (Φαζνχιεο, 2001). 

Ζ έλλνηα ηεο Πνηφηεηαο επεθηάζεθε θαη κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε κε πξφηαζε 

πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ, κε ηε βειηίσζε ηεο πξνφδνπ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ινγηθέο ζπλερνχο 

βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο (Εαβιαλφο,2003). 

εκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο ζε κηα ζρνιηθή ηάμε είλαη ε 

αλάιπζε SWOT ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ν εληνπηζκφο ησλ Γπλαηψλ θαη 

ησλ Αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ αληαγσληζκφ 

φπνπ Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δεηνχκελνπ 

πνηνηηθνχ πεξηβάιινληνο (Κξηεκάδεο θ.ά,2012).  

Ο εληνπηζκφο ησλ Γπλαηψλ ζεκείσλ απαληά ζηα εμήο εξσηήκαηα:  

Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα; Ση θάλνπκε θαιά; Ση πφξνπο έρνπκε; Πνην βιέπνπλ νη 

άιινη σο ηζρπξφ ραξαθηεξηζηηθφ; 

Αληίζηνηρα, ηα Αδχλαηα ζεκεία απνηεινχλ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα: 

Ση ζα κπνξνχζακε λα βειηηψζνπκε; Ση δελ θάλνπκε θαιά; Ση ζα πξέπεη λ‘ απνθχγνπκε; 

 

Πίλαθαο 2. Αλάιπζε SWOT ζηε ρνιηθή Σάμε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
Γπλαηά εκεία Αδχλαηα εκεία 

 Δπαξθήο αξηζκφο εηδηθνηήησλ 

 Δπηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

 Μεγάινο αξηζκφο καζεηψλ αλά 

ηκήκα 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              820 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

 Αλνκνηνγέλεηα εθπαηδεπνκέλσλ 

(αγφξηα – θνξίηζηα) 

 Μαζεηέο πξνεξρφκελνη απφ 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά 

πεξηβάιινληα 

 Διεπζεξία έθθξαζεο 

 Απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ 

 Αδπλακία πινπνίεζεο 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 

 Διιηπήο Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

 Έιιεηςε ζηνηρεηψδνπο αηζζεηηθήο 

θαη δηαθφζκεζεο 

 Διάρηζηνί νηθνλνκηθνί πφξνη 

 Έιιεηςε ζχγρξνλεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο 

 Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Δπθαηξίεο Απεηιέο 

 Πξφζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 Άλνηγκα ησλ νξηδφλησλ ησλ καζεηψλ  

 Φπρνινγηθή ζηήξημε θαη ελίζρπζε 

ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ 

 Δπθαηξία γηα αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο 

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ 

ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

(Erasmus, Etwinning θ.ά.) 

 

 Μαζεηηθή δηαξξνή  

 Τπνβάζκηζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ 

 ρνιεία δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ 

 Απξνζπκία ζπλεξγαζίαο γνλέσλ 

 

 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ 

ηνπηθνχο θνξείο θαη θνηλσληθφ ηζηφ 

 Απαμησκέλν θαη θαθνπιεξσκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 

Ζ Πνηφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ε ζρνιηθή 

εξγαζία, κε ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζζεί πσο, ζχκθσλα κε ηνλ Bourdieu, ε 

Πνηφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε ζπλαξηάηαη θαη κε ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην πνπ θάζε 

καζεηήο κεηαθέξεη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Φξαγθνπδάθε,2001). Απηφ κπνξεί  

λα είλαη ζηνηρείν αμηνπνηήζηκν απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζε κηα επνρή πνπ απαηηείηαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε. 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ζηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ & ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δηδαζθαιία 
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο Πνηφηεηαο ηεο ρνιηθήο ηάμεο είλαη ε 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο εξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην πεξηερφκελν ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οθείινπλ λα θαιιηεξγνχλ δεκνθξαηηθφ 

θιίκα ζπλεξγαζίαο ζ‘ έλα πνιπαηζζεηεξηαθφ, επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζθνξά απνηειεζκαηηθνχ έξγνπ 

απνηειεί ε νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ξεαιηζηηθνί θαη κε ζαθήλεηα 

νξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαη δηδαθηηθνί ζηφρνη. Γηα λα κπνξέζνπλ απηνί λα επηηεπρζνχλ 

ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο φπσο απηέο ηνπ 

θαηαηγηζκνχ ηδεψλ-ηδενζχειια, snowballing, παηρλίδη ξφισλ, εξσηαπνθξίζεηο θά.) 
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(Κφθθνο θ.ά.,1998). Ζ επεμεξγαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εηθνλνγξαθηθνχ πιηθνχ ηφζν ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ φζσλ θαη απηψλ πνπ κπνξνχλ λ‘ αλαδεηεζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

φινπο λα παξαηεξήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ην 

δηάινγν θαη ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κπνξεί λ‘ επηηεπρζεί ε ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηφζν πξνζσπηθά φζν θαη κέζα απφ ηηο νκάδεο. Έηζη, αλάινγα κε 

ην βαζκφ πξφζθηεζεο ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ θάζε καζεηήο κπνξεί λα γλσξίζεη θαη λα 

θαηαλνήζεη ην πξνο δηεξεχλεζε αληηθείκελν κειέηεο, λα εθαξκφδεη, λα αλαιχεη, λα 

ζπλζέηεη ζηνηρεία θαη λα αμηνινγεί ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ. Μπνξεί λ‘ αλαπηχμεη 

ζπκκεηνρηθέο ζπλεξγαηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη εθθξαζηηθέο δεμηφηεηεο ελψ παξάιιεια 

λα θαιιηεξγεί αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθήο θαη 

ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο. Ο καζεηήο καζαίλεη ―πψο‖ λα ζθέθηεηαη, λα δίλεη ιχζεηο θαη λα 

επηβξαβεχεηαη γηα ηελ επηκνλή, ηελ ηφικε ηνπ θαη ηε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, απνθηά 

εκπεηξίεο πνπ κειινληηθά ν αλαζηνραζκφο ηνπο κπνξεί λα ηνλ θαηεπζχλεη θαη λα ηνλ 

βνεζήζεη ψζηε λα ιάβεη απνθάζεηο θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ζηφρνπο (Μαηζαγγνχξαο, 

2011). 

εκαληηθφ είλαη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην 

κάζεκα θαη ην πφζν απηφ κπνξεί λα ακβιχλεη ή λα νμχλεη ηα πξνβιήκαηα ειέγρνπ θαη 

δηνίθεζεο ηεο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν ηξφπνο παξάδνζεο είλαη ζπκβαηφο κε ηα 

επίπεδα ηθαλφηεηαο, ειηθίαο θαη ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη 

πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια ψζηε ην κάζεκα λα θπιάεη νκαιά, ηφηε απνθεχγνληαη 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη εληζρχεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ην κάζεκα. Δπηπξνζζέησο, ν ηξφπνο πνπ κνηξάδεη αληακνηβέο, επηβξαβεχζεηο, 

ηηκσξίεο φηαλ είλαη αληηθεηκεληθφο θαη ακεξφιεπηνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

απνηειεζκαηηθά ψζηε λα θεξδίζεη ην ζεβαζκφ ησλ καζεηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε ηνλ 

έιεγρν ηεο ηάμεο (Fontana, 1996). 

Δπεηδή, θαλέλα έξγν δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αλ δελ αμηνινγεζεί, ηφζν ν καζεηήο 

φζν θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε. Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο πσο βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε γηα λα γίλνπλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί θαιχηεξνη 

ζηε δνπιεηά ηνπο γλσξίδνληαο θαη βειηηψλνληαο ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο πξνζπάζεηαο 

ηνπο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

δηδαζθαιίαο, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί πνηθηιία ηερληθψλ θαη δίλεη έκθαζε ζε 

πνηνηηθά ζηνηρεία, επηδηψθεη ηελ θαιιηέξγεηα αλψηεξσλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ ελψ, παξάιιεια, ζέβεηαη ηνπο καζεηέο ηνπ σο ζθεπηφκελα πξφζσπα πνπ 

αλαπηχζζνπλ δηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο (Ξσρέιιεο, 2011). 

Σέινο, ε καθξνπξφζεζκε αμηνιφγεζε κπνξεί λ‘ απνηειέζεη κηα γεληθή επηζθφπεζε 

ησλ καζεηψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Μ‘ απηήλ επηηπγράλεηαη ε απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 

ν έιεγρνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κέζα απφ ζχγρξνλεο κεζφδνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 

(εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, portfolio, θ.ά) (Fontana, 1996). 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα ζπκβαίλνληα εθηφο ηάμεο. 

Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζην θνηλσληθνηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο 

ρψξαο αιιά θαη παγθφζκηα. 

 

Ζ Πνηφηεηα θαη ζρνιηθή πξάμε 
Απφ ηε ζηηγκή πνπ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν ρψξνο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο είλαη ρψξνο πξφθιεζεο, φπνπ ε πξφνδνο θαη  ε εμέιημε ηνπ θαζελφο 

απνηειεί επαθφινπζν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, ζα δηακνξθσζεί ε πξννπηηθή κηαο ηδηαίηεξεο 

θνπιηνχξαο ζηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Γειαδή, κέζα απφ ηελ φζκσζε, ζα 
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θηάζνπκε ηφζν ζηε γλψζε φζν θαη ζηε βειηίσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ζ 

θαιιηέξγεηα κηαο ηέηνηαο θνπιηνχξαο ηφζν ζε επίπεδν ηάμεο φζν θαη ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζην ζχλνιφ ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη κε αμηψζεηο θαη πνηφηεηα ην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα. 

Οη ζρεδηαζηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε Πνηφηεηα 

ζηελ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο γλψζεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδπάδεη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ηε θαληαζία θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ νηθνλνκία ρξφλνπ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ αλψθειεο χιεο κε ηε βειηίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα κέλεη 

ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα ραξνχλ ηνπο θαξπνχο ηεο εξγαζίαο ηνπο, λα παίμνπλ, λα 

αλαηξνθνδνηεζνχλ απφ ην παηρλίδη θαη λα επηζηξέςνπλ ζηε ζρνιηθή εξγαζία κε φξεμε, 

δηάζεζε θαη ελέξγεηα.   

Μαζεηέο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεκαίλεη ελεξγνί καζεηέο 

ζ‘ απηή, άξα θαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Καη‘ επέθηαζε απηνί ζπκκεηέρνπλ κε 

ελζνπζηαζκφ ζε πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, δηαγσληζκνχο, εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο, εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδξνκέο, ζρνιηθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

θ.ά..  

Δπνκέλσο, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε εζσηεξηθή δνκηθή επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ, ε βειηίσζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ, ε αμηνιφγεζε δνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζην επξσπατθφ θαη παγθφζκην ζηεξέσκα.   

Οη ζπληειεζηέο ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ, κε εληζρπκέλεο εκπεηξίεο θαη απφςεηο, λα 

νξγαλψλνπλ εκεξίδεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε δηάθνξνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ζην 

Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα. Απηφ ζεκαίλεη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεξγαζίεο κε 

Παλεπηζηήκηα, Βηβιηνζήθεο, Μνπζεία, Αξραία Θέαηξα, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, θά., κε 

ζηφρν ηελ πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα θαη δηακφξθσζε θνπιηνχξαο βαζηζκέλε ζηε 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε, ην ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηα, ηε δεκνθξαηία. Απηά ζα βνεζήζνπλ 

ψζηε ην Γεκφζην ρνιείν λα βγεη απφ ηελ πεξηδίλεζε θαη ηελ εζσζηξέθεηα θαη λα 

ζηξαθεί δεκηνπξγηθά πξνο ηα έμσ, ρσξίο λ‘ απσιέζεη ην δεκφζην ραξαθηήξα.  

Αλ ην ζρνιείν θαηαθέξεη λα ζπλδέζεη ηε γλψζε κε ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, νπζηαζηηθά εληζρχεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ 

καζεηψλ. Ζ πξνζζεηηθή αμία πνπ θιεξνδνηείηαη ζηε επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, αλ 

αμηνπνηεζεί, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, πξνζθέξνληαο 

πξνζηηζέκελε αμία ζε εζληθφ επίπεδν. Δίλαη βέβαηα θαηξφο λα απεκπιαθεί ην δεκφζην 

ζρνιείν απφ ηελ εκκνλή θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο ζηε βαζκνζεξία, κε 

κνλαδηθφ ζηφρν ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

 

 

πκπέξαζκα  
Ζ Πνηφηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη θαη‘ επέθηαζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ππφζεζε 

πνπ αθνξά φινπο. Ο δξφκνο γηα ηελ επίηεπμή ηεο είλαη καθξχο, κε αξθεηά εκπφδηα, αιιά 

πξνζπειάζηκνο. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο Πνηφηεηαο καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη 

πνιηηεία νθείινπλ θαη κπνξνχλ λα παίμνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ 

επίπεδν, κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα δπλαηψλ ζρέζεσλ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη 

εκπηζηνζχλεο θαη ηελ απαιιαγή απφ θάζε αίζζεκα θφβνπ θαη θαρππνςίαο. 

Σν κέιινλ ηεο Πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ππνζηήξημε 

θαηλνηνκηθψλ πξνζπαζεηψλ, ηε δηάζεζε αλαγλψξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ 

αλεκπφδηζηε έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο θαη αλνηρηήο επηθνηλσλίαο, κε ζηφρν φινη λα γίλνπλ 

θνηλσλνί ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ζπκκέηνρνη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ππέξβαζε θάζε 

εκπνδίνπ θαη ζηεξεφηππεο αληίιεςεο.  

Μφλν έηζη κπνξεί ε Γεκφζηα εθπαίδεπζε λα δεη ην κέιινλ ηεο λα δηαγξάθεηαη κε 

ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο έθθξαζήο ηεο θαη ηελ Πνηφηεηα λα 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              823 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

δηαζθαιίδεηαη κε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, πνπ πξνζαξκφδνληαη θαη αμηνινγνχληαη κε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.  
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Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζηειερψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο 

παξάγνληαο βειηίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο δηεπζέηεζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 
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Πεξίιεςε 
Ζ δηεξεχλεζε επηθνηλσληαθψλ δεηεκάησλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, 

απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πεδίν ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. θνπφο ηεο έξεπλαο 

απνηειεί ε δηαθξίβσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη εθδειψλνληαη απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σο δηνηθεηηθέο 

πξαθηηθέο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηζεκαίλνπλ ηε δηαηζζεηηθή αμηνπνίεζε επηθνηλσληαθψλ ηερληθψλ, φπσο 

ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ην ρηνχκνξ σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν  θαη σο παξάγνληαο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο. Δπίζεο, δειψλεηαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ 

απνθπγή εληάζεσλ αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζεσξνχλ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο ην φξακα δειαδή 

ηελ εθηέιεζε ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ γηα ηελ ζρνιηθή κνλάδα ηαπηίδνληαο ηελ σο βαζηθφ γλψξηζκα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, ε δηακφξθσζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν, εμαξηάηαη 

απφ ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνυπφζεζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε εηιηθξηλήο θαη αλππφθξηηε επηθνηλσλία αλάκεζά ηνπο ε νπνία, φπσο 

θαζίζηαηαη δηαηζζεηηθά αληηιεπηή απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, εληζρχεη ην αίζζεκα ηνπ ζπλαλήθεηλ ζηε 

ζρνιηθή νκάδα πνπ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζρνιηθφ θιίκα, απνηειεζκαηηθή κνλάδα. 

 

Δηζαγσγή - ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο βαζίδνληαη ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο, απνζηνιήο θαη απνδνρήο ακνηβαία θαηαλνεηψλ θαη απνδεθηψλ κελπκάησλ. 

Αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο θαη θαλφλεο, ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία 

πξαγκαηψλεηαη ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά, κε ηελ νκηιία θαη ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, 

παξέρνληαο έλα πνιχπινθν ινγηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, δηεπθξίληζεο πξνβιεκάησλ, παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ε επηθνηλσλία είλαη δπλαηφ λα απνθηήζεη 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη δηαθνξεηηθφ λνεκαηηθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ην επίπεδν 

αλάιπζεο πνπ επηιέγεηαη (π.ρ. δηαπξνζσπηθφ, θνηλσληθφ ή κεηαγλσζηηθφ επίπεδν θ.ιπ.).  

Ζ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία φληαο ππνθεηκεληθή, επηιεθηηθή, κεηαβιεηή θαη 

απξφβιεπηε, κπνξεί λα λνεζεί σο έλα αλνηθηφ ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ. Μνινλφηη ε 

έκθαζε ζηελ αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο, ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο ηεο ζεψξεζεο, 

δίδεηαη ζπρλά ζε νιφθιεξν ην θάζκα ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, ζα ήηαλ 

επηζηεκνινγηθά ιεηηνπξγηθφ λα αλαγλσξίδνληαη σο επηθνηλσληαθά ππνζπζηήκαηα νη επί 

κέξνπο δηαδηθαζίεο πνπ ηε ζπγθξνηνχλ. Να ζεσξνχληαη δειαδή, σο κηθξφηεξεο εκβέιεηαο 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία κπνξεί λα αλαιπζεί ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη 

λα γίλεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο, ζηε δνκή θαη ζηηο 

αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ επηθνηλσλνχλησλ. ην πιαίζην απηφ, ε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία εθιακβάλεηαη σο κηα δηαδηθαζία αιιειφδξαζεο, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη 

ηξεηο ηδηφηεηεο, ηελ εξγαιεηαθή (instrumental) πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο 
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ζθνπνχο ηεο δηαδηαθαζίαο, ηε ζπκπιεξσκαηηθή (consummatory), ε νπνία εζηηάδεη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ πνκπνχ θαη ηε ζπκπησκαηηθή (incidental), θαηά ηελ νπνία 

δελ απαηηείηαη ε ελζπλείδεηε ελεξγνπνίεζε ηνπ πνκπνχ (Παλαγησηνπνχινπ, 1997). Ο 

επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο νξηνζεηείηαη απφ ηε ζσζηή ρξήζε θαη έθθξαζε ησλ κε ιεθηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε δπλαηφηεηα απνθσδηθνπνίεζήο ηεο ψζηε λα κελ 

ππάξμεη απψιεηα πιεξνθνξηψλ, ηελ ηθαλφηεηα έθθξαζεο ζην γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν, ην ζεβαζκφ πνπ απνδίδεη αιιά θαη ραίξεη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (π.ρ. 

ζρνιηθή κνλάδα), απνηειεί ε χπαξμε ζπληνληζκέλεο δξάζεο ζε φιε ηε δνκή θαη ηελ 

ηεξαξρηθή θιίκαθα. Υσξίο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, θάζε νξγαληζκφο ζα ήηαλ 

απιά έλα ζχλνιν απφ εξγαδφκελνπο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ίδην εξγαζηαθφ 

ρψξν κε μερσξηζηά θαζήθνληα. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ζηνλ 

νξγαληζκφ έρεη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν άζθεζεο 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε φξνπο ζχγρξνλεο εγεζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε ζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθά κέζσ ελφο αλάινγνπ 

εγεηηθνχ πξνθίι. Γηα ην ιφγν απηφ, ζχκθσλα κε ην West-Burnham (1997), ην εγεηηθφ 

ζηέιερνο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηνπο ζηφρνπο, ηηο απφςεηο, ηηο 

αλάγθεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πθηζηάκελσλ ηνπ. Ο δηεπζπληήο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, επηδηψθεη ηελ χπαξμε θαη ηε δηαηήξεζε 

επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο, ακβιχλνληαο ηηο αληηζέζεηο, ελζαξξχλνληαο πξσηνβνπιίεο θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλεξγαδφκελνο ηζφηηκα κε φινπο, 

θαιιηεξγψληαο πλεχκα αιιειεγγχεο, εκπλένληαο κε ην παξάδεηγκά ηνπ, ηελ παξνπζία 

ηνπ θαη παξέρνληαο ζεηηθά θίλεηξα. (αΐηεο, 2005). 

Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη 

ηε δηεχζπλζε, αλαγλσξίδεηαη σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ (Hargie & Hargie, 1994). Σν εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο 

πξέπεη λα έρεη ηηο θαηάιιειεο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ 

επηηξέπνπλ λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλννχλ ηα αηζζήκαηά ηνπο θαη λα 

αιιάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηα πιαίζηα ελφο πεξηβάιινληνο εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

απνδνρήο θαη εηιηθξηλνχο ελδηαθέξνληνο. Χο βαζηθφηεξεο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο ελφο εγεηηθνχ ζηειέρνπο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ζεσξνχληαη ( Άλζεο & 

Καθιακάλεο, 2005): 

α) ε ελζπλαίζζεζε, έλλνηα ε νπνία παξαπέκπεη ζηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ησλ αλαγθψλ ησλ άιισλ, ζηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ 

ελζπλαίζζεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιεςε λέσλ ξφισλ απφ ηα άηνκα, γηα ηελ 

δηακφξθσζε αληηιήςεσλ ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Ζ 

ηθαλφηεηα απηή δελ είλαη κφλν κηα απιή αληαλάθιαζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ αηφκνπ ζε 

θάζε ζηηγκή επηθνηλσλίαο αιιά κηα δηαξθψο ελεξγή θαηαλφεζε φρη κφλν ηνπ ιεθηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ αιιά θπξίσο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Ζ ελζπλαίζζεζε απαηηεί ηελ 

πξνζεθηηθή αθξφαζε θαη απνδνρή ηεο άπνςεο ησλ άιισλ θαη βνεζά ηνλ εγέηε λα 

εξκελεχζεη θαη λα ζπληνληζηεί κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλεξγάδεηαη. Ζ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο ζεσξείηαη ζήκεξα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξνζφλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο νξγαληζκψλ (Kellett et al, 2002). Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε εξγαζίαο ζε νκάδεο, θαζηζηά αξεηή ηελ αληίιεςε θαη 

δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ, ηελ νπνία ην 

εγεηηθφ ζηέιερνο δελ πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ζαλ πξφβιεκα αιιά ζαλ επθαηξία γηα 

θαιχηεξε θαη παξαγσγηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Ο ελζπλαηζζεηηθφο εγέηεο 
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νθείιεη λα αληηιακβάλεηαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπ θαη αλ κπνξεί λα ηα θαηεπζχλεη πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ θαη ηεο νκάδαο, 

απνθεχγνληαο εληάζεηο νη νπνίεο θαηαζηξέθνπλ ην νκαδηθφ πλεχκα θαη δπζθνιεχνπλ ηελ 

επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ ζηφρσλ. 

β) ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, έλλνηα ε νπνία παξαπέκπεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηιάλε νη 

άλζξσπνη, αιιά θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αθνχλε. Σν ζέκα απηφ έρεη κεγάιε 

πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηα ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ, πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο (Burley-Allen, 1982). Ο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο 

αθνχεη κε ζεβαζκφ θαη πξνζνρή παξέρνληαο έλα επηθνηλσληαθφ ρψξν ζπλαηζζεκαηηθήο 

αζθάιεηαο. Απφ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο, ε αθξφαζε είλαη ίζσο ε πην 

ζεκαληηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Οη δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο βνεζνχλ ζηελ επίιπζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 

θαιχηεξε έθβαζε ζπλεδξηάζεσλ, ηελ νξζή εθηέιεζε νδεγηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη έξγσλ θαη ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία. Ζ ελεξγεηηθή 

αθξφαζε ζεσξείηαη έλα απαξαίηεην θνκκάηη θάζε δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Οη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ εθηίκεζε, ηε ζπκθσλία 

θαη ηελ ρσξίο επηθχιαμε απνδνρή ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνλ άιιν είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε πγηψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θπξίσο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα φπσο ε 

ζρνιηθή κνλάδα (King, 2001). 

 ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ε δεμηφηεηα απηή ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ νηθνδφκεζε 

θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

ηνπο, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθέο ηερληθέο, φπσο ηε δηαηήξεζε νπηηθήο επαθήο κε ηνλ ζπλνκηιεηή θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο, ηελ έκπξαθηε αλαγλψξηζε, ηελ απνδνρή θαη ηελ ελζάξξπλζε 

ηνπ ζπλνκηιεηή, ρξεζηκνπνηψληαο εθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ, ηε ζπλερή παξνρή κε ιεθηηθψλ ζεκάησλ αλαηξνθνδφηεζεο 

πξνο ηνλ ζπλνκηιεηή θ.ά. 

γ) ην ρηνχκνξ σο ζηνηρείν επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, θαζψο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην ηζρπξά 

«φπια» θαηαπνιέκεζεο ηνπ άγρνπο, αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη πξνψζεζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Duncan, Smeltzer & Leap, 1990). ε πξφζθαηε έξεπλα ησλ Goldin 

et al., (2006), ε νπνία κειεηνχζε ην ρηνχκνξ ζηε ζπκβνπιεπηηθή απφ ηελ νπηηθή ησλ 

ζπκβνχισλ, επηβεβαηψλεηαη φηη βνεζάεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπκκαρίαο. 

Σν ρηνχκνξ ηνπ ζπκβνχινπ δηεπθνιχλεη ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο λα εθθξαζηνχλ θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο πξνζθέξνληαο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν 

(Martens, 2004). ηαλ ν ζπκβνπιεπφκελνο ληψζεη επραξίζηα ζπλαηζζήκαηα, απνθηά κηα 

πην ζεηηθή δηάζεζε θαη δελ αηζζάλεηαη θαηάζιηςε ή ζπκφ (Martin, 2007).   Σν 

αλεπηηήδεπην ρηνχκνξ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη πην νηθεία θαη ηείλεη λα 

νδεγεί ζε κεγαιχηεξα επίπεδα ζπκθσλίαο θαη απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ. Απνηειεί άξηζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα θαη κηα ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Γεληθφηεξα, κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, αλάπηπμεο ζεηηθψλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, δηάδνζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, αιιεινθαηαλφεζεο θαη νπζηαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο ηεξαξρίαο (Jansen, 1994). Δληζρχεη ηελ πίζηε θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο άιινπο ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ θφβνπ θαη ηελ εκκνλή ηεο 

δπζπηζηίαο πνπ επηβάιιεη λα εμεγνχληαη φια φζα ζπκβαίλνπλ ή ιέγνληαη. Σν ρηνχκνξ, σο 
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κέζσ αλάπηπμεο δεκηνπξγηθφηεηαο, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ απηνπεπνίζεζε, δεκηνπξγεί 

ηηο πξνυπνζέζεηο λα εθθξαζζνχλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία, θάησ απφ άιιεο 

ζπλζήθεο, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηά σο ζηνηρεία ζπγθαιπκκέλεο 

επηζεηηθφηεηαο. 

δ) ε αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, πνπ απνηειεί κηα πνιπζήκαληε έλλνηα θαη 

πνπ νη Salovey & Mayer (1990) πξνζδηφξηζαλ πξψηνη σο ηελ «ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο 

ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ» θαη σο ηελ «ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 

κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζθέςεο θαη ησλ πξάμεσλ καο». 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην άηνκν κε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη, λα ειέγρεη, λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία επηθνηλσλεί. Οη ηθαλφηεηεο 

απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ξφιν πνπ έρεη ε εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ ζηε δσή καο 

θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςή καο γηα ηα ηεθηαηλφκελα θαη ζπλεπψο, ηε ζηάζε 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο θαη αλζξψπνπο. Ο D. Goleman (1998a, 

1998b) αλαγλσξίδεη σο βαζηθέο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ηελ απηνεπίγλσζε, ηελ απηνξξχζκηζε, ηα 

θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ππνζηεξίδνληαο 

φηη ην πςειφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο δελ εγγπάηαη ηελ χπαξμε ησλ 

ηθαλνηήησλ απηψλ αιιά δειψλεη απιά ηελ έθεζε πξνο κάζεζε. Δπνκέλσο, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπκβαδίδνληαο κε ηελ σξηκφηεηα, κπνξεί λα βειηησζεί ζηελ 

πνξεία ηεο δσήο γηα θάζε άλζξσπν πνπ ζέηεη σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα νπζηαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο ζε θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

Οη ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζρεηίδνληαη κε πνηθίιεο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ε θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, ε ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ αγρνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ, ε θαζνδήγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αλάιεςε θαζεθφλησλ αλάινγα κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο θ.ά. (Καθέηζηνο, 2003). Ο εγέηεο ελφο νξγαληζκνχ έρεη ηελ ππνρξέσζε 

λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη ην θαηάιιειν θιίκα, ψζηε νη 

πθηζηάκελνί ηνπ λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάδνπλ απξφζθνπηα ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο, λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ, λα ζπδεηνχλ 

γηα ηελ επηινγή ησλ ηδαληθφηεξσλ ιχζεσλ, λα αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε θαη ηελ νπηηθή 

ησλ άιισλ θαη λα αζθνχληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε επίγλσζε θαη επηηπρήο δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θνξηίνπ, 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ζεηηθνχ, αλνηθηνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2001).  

 

Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο  

Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζπληειεί ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα, απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ζεσξεηηθήο θαη 

εκπεηξηθήο ελαζρφιεζεο κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, ην νπνίν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο εξεπλεηέο θαη ζηελ Διιάδα, κνινλφηη νη 

έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ απφ ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα 

απνζθνπεί ζηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Παξάιιεια,  επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν νη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ ζηειέρε εθπαίδεπζεο δεκηνπξγνχλ 

ζπλεξγαηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζπκβάινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαιιηεξγνχλ ζην 
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δηεπζπληή θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο, επηδξψληαο ζεηηθά 

ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Οπζηαζηηθά, εζηηάδεη ζηε δηαθξίβσζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ εδξάδνληαη ζηα δηνηθεηηθά βηψκαηα θαη εθδειψλνληαη απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο κε εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο.  

Χο εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηίζεληαη, ε δηεξεχλεζε αμηνπνίεζεο επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαζεκεξηλή  εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο θαη αλ απηέο επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά δηνηθεηηθά απνηειέζκαηα, ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (δεμηφηεηεο 

δηαβνχιεπζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο, ζπλεξγαζίαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο, αλνρήο 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηερληθέο επίιπζεο δηαθσληψλ, εθθξαζηηθήο ηθαλφηεηαο) θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φπσο δηακνξθψλνληαη βησκαηηθά κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.   

 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο αμηνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο επηζθφπεζεο πεδίνπ θαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θξίζεθε θαηαιιειφηεξν ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε κε εηδηθή κέξηκλα ψζηε λα πεξηιακβάλεη θπξίσο εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε είθνζη ηέζζεξηο  εξσηήζεηο ζπλνιηθά, ελλέα 

ζρεηηθέο κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ θαη δεθαπέληε κε ηηο επηκέξνπο 

ζεκαηηθέο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. Ζ δνθηκαζηηθή ηνπ εθαξκνγή (pretest) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 ζε δεθαπέληε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη παξαηεξήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο ιήθζεθαλ 

ππφςε πξηλ ην εξσηεκαηνιφγην πάξεη ηελ νξηζηηθή ηνπ κνξθή.. 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ην ζχλνιν ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Υαιθηδηθήο, πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ζπκκεηέρνληαο νηθεηνζειψο ζην παξφλ εξεπλεηηθφ εγρείξεκα. Ζ έξεπλα 

δηελεξγήζεθε ην Μάην ηνπ 2012. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

έιεγρνο θαη αξίζκεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θσδηθνπνίεζε θαη θσδηθνγξάθεζε ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο. Αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ζ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία  πεξηνξίζηεθε ζηελ αλάιπζε ζπρλνηήησλ θαη θαηαλνκψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαλεκήζεθαλ νγδφληα νρηψ   εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ 

ηα πελήληα πέληε, απφ ηξηάληα δπν άλδξεο θαη είθνζη ηξεηο γπλαίθεο. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – ζπδήηεζε απνηειεζκάησλ  

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία θηλήζεθε ζε 

πεξηγξαθηθφ επίπεδν εζηηάδνληαο παξάιιεια ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, εκθάληζε 

ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηηο νπνίεο αλέπηπμαλ βησκαηηθά. 

πλνςίδνληαο ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξαηεξείηαη ζην εξψηεκα «Πνπ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε ζσζηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ;» ε άπνςε ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο είλαη φηη εληζρχεη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεη ζε κηα νκάδα κε θνηλνχο 

ζηφρνπο, ζπκθέξνληα θαη ελζαξξχλεηαη λα ζπλερίζεη ηηο επηηπρεκέλεο ηνπ πξνζπάζεηεο 
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(49%). Ζ επηθνηλσλία ζην ζρνιηθφ ρψξν είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δελ πξέπεη λα ακειείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή 

αιιά λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ, αθνχ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο νη ηζνξξνπίεο είλαη 

πνιχ επαίζζεηεο. Παξάιιεια ε ζσζηή επηθνηλσλία δεκηνπξγεί ζεηηθφ θιίκα πνπ 

ελδπλακψλεη ηηο ζρέζεηο θαη βειηηψλεη ηελ επηθνηλσληαθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ 

πφξσλ αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη 

εηιηθξίλεηαο. 

ην εξψηεκα «Πνηέο  απφ ηηο παξαθάησ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηείηε πην 

ζπρλά;» ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο, θαίλεηαη φηη απφ ηελ ελζπλαίζζεζε, ην ρηνχκνξ, ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε ηειεπηαία ρξεζηκνπνηείηαη 

πνιχ ζπρλά (78,2%). Ζ δεμηφηεηα απηή βνεζάεη ηηο θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζδνθηψλ φισλ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελψ 

δηαζθαιίδεη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ελεξγεηψλ. 

Ο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο αθνχεη κε ζεβαζκφ θαη πξνζνρή παξέρνληαο έλαλ 

επηθνηλσληαθφ ρψξν ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο. Οη δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο 

βνεζνχλ ζηελ επίιπζε θαηαζηάζεσλ, ηελ θαιχηεξε έθβαζε ζπλεδξηάζεσλ, ηε ζσζηή 

εθηέιεζε νδεγηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη έξγσλ θαη ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία. Γηαηεξψληαο νπηηθή επαθή, απνδερφκελνο έκπξαθηα ηνλ 

ζπλνκηιεηή, ελζαξξχλνληαο ηνλ γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ θαη έρνληαο ζπλερήο κε 

ιεθηηθή αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηνλ ζπλνκηιεηή, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε γίλεηαη κηα 

ηθαλφηεηα απαξαίηεηε γηα ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

ην εξψηεκα «Γηα ηελ δηεπζέηεζε κηαο ζχγθξνπζεο πνην ηξφπν ρξεζηκνπνηείηε πην 

ζπρλά;» ζηελ πιεηνςεθία ηνπο  νη δηεπζπληέο (66,7%) ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά ηε 

ζπλεξγαζία ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη δχν πιεπξέο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

αληηκεηψπηζεο κηαο ζχγθξνπζεο νη άλζξσπνη ζπδεηνχλ ηα ζέκαηα, πεξηγξάθνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο είλαη ζεκαληηθά γηα 

ηελ εμεχξεζε κηαο ιχζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νη δχν πιεπξέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο 

θαη ζπλεξγάδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο. Έηζη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο ε ζπλεξγαζία νδεγεί ζε κία θαηάζηαζε ζεηηθή θαη 

γηα ηηο δχν πιεπξέο αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ θεξδηζκέλνη. 

ην εξψηεκα «Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο πηζηεχεηε φηη ζπκβάινπλ ζηε 

βειηίσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα;» ε έξεπλα έδεημε (45%) φηη ε 

βειηίσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηε ζπλεξγαζία δηεπζπληή κε εθπαηδεπηηθνχο. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη ην ήζνο , ε 

εηιηθξίλεηα, ε επαηζζεζία αιιά θαη ε αμηνπξέπεηα. 

Ο δηεπζπληήο ζέηεη σο ηε δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο κέζα ζην νπνίν πξνάγνληαη νη 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ππάξρεη ζπλνρή δηδαθηηθνχ θαη καζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα είλαη επέιηθηνο, αλνηρηφο ζε λέεο ηδέεο, λα επαηλεί δεκφζηα  ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ λα αζθεί θξηηηθή κε δηαθξηηηθφηεηα θαη 

ζχλεζε, λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη λα δείρλεη ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

πθηζηακέλσλ. Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα εκπλέεη θαη λα εκςπρψλεη ηνπο πθηζηακέλνπο, λα 

επηιχεη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ δηαζθάιηζε δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε έιιεηςε δηαθξίζεσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ βνεζνχλ ζηελ απνθπγή  ζπγθξνχζεσλ θαη εληάζεσλ θαη παξέρνπλ ίζεο 

επθαηξίεο επηθνηλσληαθήο ζπκκεηνρήο. 

ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε «Σν ρηνχκνξ σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν απφ έλα 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο θαη σο παξάγνληαο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κπνξεί:» ε έξεπλα 
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έδεημε (35%) φηη ε επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα ηνπ ρηνχκνξ σο εξγαιείν απφ έλα δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο θαη σο παξάγνληαο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη ην 

άγρνο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη έπεηηα λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα 

κεηψζεη ηνλ θφβν θαη ηελ δπζπηζηία. Σν ρηνχκνξ σο θπζηθφ θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο , 

επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη πην ραιαξνί θαη ηείλεη λα νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξα επίπεδα ζπκθσλίαο θαη απνθπγήο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Δληζρχεη ηελ πίζηε θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε καο ζηνπο άιινπο γηαηί καο κεηψλεη ην θφβν θαη ηελ εκκνλή ηεο 

δπζπηζηίαο πνπ καο επηβάιιεη λα εμεγήζνπκε ηα πάληα , πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο. 

 Παξάιιεια, ζην εξψηεκα «Ζ ελζπλαίζζεζε σο επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα (ε επίγλσζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ άιινπ) πηζηεχεηε φηη ζπκβάιιεη:» νη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ (28%) φηη ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή εληάζεσλ θαη παξάιιεια ζηε ζπλεξγαζία 

θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ελζπλαίζζεζε πνπ είλαη ε επίγλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ άιινπ είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ δελ αληαλαθιά ηα 

ιεγφκελα ηνπ αηφκνπ αιιά απνηειεί κηα δηαξθψο ελεξγή θαηαλφεζε φρη κφλν ηνπ 

ιεθηηθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θπξίσο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Ζ ελζπλαίζζεζε απαηηεί 

πξνζεθηηθή αθξφαζε θαη απνδνρή ηεο άπνςεο ησλ άιισλ θαη βνεζά ηνλ εγέηε λα 

ζπληνληζηεί κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη. 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ην «Πνηά είλαη θαηά ηελ εθηίκεζε ζαο ηα βαζηθά 

γλσξίζκαηα κηαο απνηειεζκαηηθήο  ζρνιηθήο κνλάδαο;» νη εξσηεζέληεο απαληνχλ 

(36%) ηνπο ζαθείο ζηφρνπο  θαη ηηο θνηλέο πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ηα ζρνιεία φπσο φινη νη νξγαληζκνί, ρξεηάδνληαη 

αξρεγνχο, νη νπνίνη λα πηνζεηνχλ ηνπο ζηφρνπο , λα δηακνξθψλνπλ ην ραξαθηήξα θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, λα αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο θαη ηελ εηδηθή ζπκβνιή ηνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη κε άηνκα θαη νκάδεο, λα λνηάδνληαη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη λα 

θνηηάδνπλ ην κέιινλ κε αηζηνδνμία. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ν απνηειεζκαηηθφο 

δηεπζπληήο έρεη ζπγθεθξηκέλν φξακα γηα ην ζρνιείν ηνπ, κε ην νπνίν ζηνρεχεη 

εκπιέθνληαο φια ηα κέιε ζ‘ απηφ, εθαξκφδνληαο αλάινγνπο ζρεδηαζκνχο. Έρεη πςειέο 

πξνζδνθίεο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, έρεη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ.  

Σέινο, ζην εξψηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην «Πνην ζεσξείηε σο βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο;» ζεσξνχλ (35%) ην φξακα 

δειαδή ηε κειινληηθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία εκπεξηέρεη θαη ελζαξθψλεη ηα 

νξάκαηα ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

πξντζηακέλσλ. Σν φξακα μεθαζαξίδεη ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο , ζπληνλίδεη φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ηεο ζρνιηθήο 

νξγάλσζεο θαη παξαθηλεί ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ 

πνπ είλαη θνηλή επηδίσμε γηα φινπο. Έηζη ην ζρνιείν θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηελ απνζηνιή 

ηνπ, δεκηνπξγεί θιίκα ζπλαίλεζεο, ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απνηηκψληαο ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζεκεηψλεηαη φηη απηά 

επηζεκαίλνπλ ηε δηαηζζεηηθή αμηνπνίεζε επηθνηλσληαθψλ ηερληθψλ, φπσο ε ελεξγεηηθή 

αθξφαζε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Δπίζεο, δειψλεηαη ε 

κέξηκλα ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο λνεκνζχλεο, ε 

νπνία ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαβνχιεπζεο, αζθάιεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

ζεσξψληαο φηη ζπκβάιιεη επηπξφζζεηα ζηε βειηίσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ.  

 

πκπεξάζκαηα  
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Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία 

επηζεκαίλνπλ γεληθφηεξα φηη ηα ζηειέρε ηεο ειιεληθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην 

πιαίζην ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, βαζηδφκελα ζηα 

πξνγελέζηεξα βηψκαηά ηνπο θαη ζην «δηνηθεηηθφ ηνπο αηζζεηήξην», αμηνπνηνχλ 

θαζεκεξηλά, πνηθηιφκνξθεο επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θπξηφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο επηζεκαίλνπλ φηη: 

α) Ζ ζσζηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεη ζε 

κηα νκάδα κε θνηλνχο ζηφρνπο , ζπκθέξνληα θαη ελζαξξχλεηαη λα ζπλερίζεη ηηο 

επηηπρεκέλεο ηνπ πξνζπάζεηεο. 

β) Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε είλαη κηα απφ ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

γ) ) Γηα ηε δηεπζέηεζε κηαο ζχγθξνπζεο ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ εμεχξεζε 

ιχζεο πην ζπρλά είλαη ε ζπλεξγαζία λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη δχν πιεπξέο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαη νη δπν πιεπξέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε κηαο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο. 

δ) βαζηθφ γλψξηζκα κηαο απνηειεζκαηηθήο κνλάδαο είλαη νη ζαθείο ζηφρνη θαη νη 

θνηλέο πξνζδνθίεο ησλ κειψλ κηαο κνλάδαο. 

ε) Γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ε 

ζπλεξγαζία δηεπζπληή κε εθπαηδεπηηθνχο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

ζη) Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο είλαη ην φξακα πνπ 

εκπεξηέρεη ηελ εθηέιεζε ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

δ) Σν ρηνχκνξ σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν ζεσξείηαη ξπζκηζηήο ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ άγρνπο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

ε) Οη ηερληθέο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαβνχιεπζεο, αζθάιεηαο, 

ζπλεξγαζίαο, επίιπζεο δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλνπκε ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζε βαζηθέο 

δηνηθεηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο θαη ζε επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο 

εγεζίαο ζηε ρψξα καο. 

 

Μεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο   
Ζ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο,  επηζεκαίλεη φηη ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζην ζχγρξνλν 

ειιεληθφ ζρνιείν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

εξγαζηαθνχ θιίκαηνο παξά ην γεγνλφο φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα αγλνεί ηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο 

δηνίθεζεο θαη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε φξνπο ζρνιηθήο εγεζίαο. 

Οη ζχγρξνλνη θαη κειινληηθνί  δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ νθείινπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο θιαζηθνί γξαθεηνθξάηεο, δηεθπεξαηψλνληαο ηππηθά ηα πεξηερφκελα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ αιιά σο ζρνιηθνί εγέηεο, νη νπνίνη ζα θαζνδεγνχλ, ζα πείζνπλ, ζα 

παξαθηλνχλ, ζα επαηλνχλ θαη ζα θαηεπζχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζε κηα πνξεία γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν εγεηηθφο 

ξφινο ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ ζπλαξηάηαη απφιπηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο  

παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο ηερληθψλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

αλάινγσλ δεηεκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απαηηείηαη εηδηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ επηκφξθσζε απηή πξέπεη λα παξέρεη, πέξαλ ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ 

γλψζεσλ ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξεο γλψζεηο πνπ έρνπλ 
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άκεζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο είλαη ε αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ε επηθνηλσληαθή δηεπζέηεζε ζπγθξνχζεσλ θαη ε 

παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δθηφο απφ ηελ επηκφξθσζε, ρξεηάδεηαη, επίζεο, ελεκέξσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, γηα ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, νξίδνληαο αξρέο θαη θαλφλεο 

θαη γεληθά, ηα βαζηθά ζηνηρεία νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ε 

νπνία πξνζπαζεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε πνιιά επίπεδα. 

Ζ πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία, πνιιέο θνξέο, αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηαδεηθλχεη φρη κφλν ην επηθνηλσληαθφ έιιεηκκα ηνπ πξψηνπ αιιά 

εγείξεη ακθηβνιίεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. Οη άηππεο ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, βνεζνχλ 

ζεκαληηθά ζηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή. 

Απηφ εμαξηάηαη βέβαηα, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηε βνχιεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ίδησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζπλήζσο, κεηψλνληαη νη εληάζεηο θαη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ραιαξψζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζε έλα αλεπίζεκν, 

πξνζσπηθφ θαη θηιηθφ, επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλεπίζεκε απηή κνξθή 

επηθνηλσλίαο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή.  

Ζ παξνχζα έξεπλα, επειπηζηνχκε λα απνηειέζεη ζεηηθή ζπκβνιή πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 
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Πεξίιεςε 

Η παροϑςα ειςόγηςη επιχειρεύ να διερευνόςει τουσ παρϊγοντεσ που 
υποςτηρύζουν την ειςαγωγό καινοτομιών για τη βελτύωςη τησ εκπαιδευτικόσ 
διαδικαςύασ τϐςο ςε επύπεδο εκπαιδευτικοϑ ϐςο και ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ. Η 
ϋρευνα ϋλαβε χώρα ςε ςχολεύα τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτην πϐλη των 
Σρικϊλων. ϑμφωνα με την ϋρευνα οι εκπαιδευτικού δεν εύναι ικανοποιημϋνοι απϐ το 
υπϊρχον μοντϋλο ειςαγωγόσ καινοτομιών. Εμφανύζονται πρϐθυμοι να αναλϊβουν 
ενεργϐ ρϐλο για την ειςαγωγό καινοτομιών ςε επύπεδο αύθουςασ, αλλϊ εύναι 
διςτακτικού ϐταν πρϐκειται να ςυμμετϋχουν ςτη Λόψη Αποφϊςεων ςε επύπεδο 
ςχολικόσ μονϊδασ. Επύςησ διαπιςτώθηκε ϐτι η ενϋργεια του εκπαιδευτικοϑ να 
ενεργόςει κριτικϊ απϋναντι ςτισ ςυνθόκεσ τησ εργαςύασ του με ςκοπϐ να τισ 
βελτιώςει, μειώνεται αιςθητϊ κατϊ το δεϑτερο μιςϐ τησ καριϋρασ του. Εύναι 
ςημαντικϐ επομϋνωσ να αναπτυχθοϑν οι κατϊλληλεσ υποδομϋσ που θα 
υποςτηρύξουν την ανϊπτυξη τησ κριτικόσ ανϊλυςησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ 
και τη βελτύωςό τησ παρϊλληλα με την ανϊπτυξη οργανωςιακών ικανοτότων.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: καινοτομύα, αλλαγό, ειςαγωγό καινοτομιών 

Δηζαγσγή 

Σο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα καλεύται να προετοιμϊςει τουσ νϋουσ πολύτεσ, παρϋχοντασ ϐχι 
μϐνο τισ απαραύτητεσ γνώςεισ, αλλϊ και την ικανϐτητα να αναθεωροϑν τισ γνώςεισ τουσ, να 
ϋχουν πρϐςβαςη ςτην πληροφορύα και να εκτιμοϑν αυτϐ που διαβϊζουν, να χρηςιμοποιοϑν 
την εμπειρύα τουσ δημιουργικϊ ώςτε να παρϊγουν νϋεσ ιδϋεσ, νϋα προώϐντα, νϋα γνώςη. Με 
ϊλλα λϐγια να μϊθουν πώσ να λειτουργοϑν ςε ϋνα διαρκώσ εξελιςςϐμενο περιβϊλλον ςτο 
οπούο η μϊθηςη λαμβϊνει χώρα καθημερινϊ. τισ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ η αλλαγό εύναι αυτό 
που γύνεται πλϋον η νϋα ςταθερϊ (Anderson, 1998, ϐπ. αναφ. ςτο Καρϊμπελασ κ.α., 2006). 

Ο εκπαιδευτικϐσ επομϋνωσ καλεύται να ειςϊγει καινοτομύεσ ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα προκειμϋνου να ανταποκρύνεται το ϋργο του ςτισ διαρκεύσ αλλαγϋσ του 
περιβϊλλοντϐσ του, εύτε αυτϋσ αφοροϑν την ανταπϐκριςη ςτη παγκοςμιοπούηςη τησ 
οικονομύασ, εύτε την πολυπολιτιςμικό και διαπολιτιςμικό προςϋγγιςη. Ϊνασ επιπλϋον λϐγοσ 
εξύςου ςημαντικϐσ εύναι για να μπορεύ ο ύδιοσ να αντλεύ ικανοπούηςη απϐ το επϊγγελμϊ του. 
Δηλαδό να ικανοποιοϑνται οι προςδοκύεσ του, οι προςδοκύεσ των γονϋων και τησ κοινωνύασ, 
ςυμβϊλλοντασ ςτισ καλϑτερεσ επιδϐςεισ των μαθητών του, εργαζϐμενοσ ςε ϋνα καλϐ 
εργαςιακϐ περιβϊλλον. 

ϑμφωνα με τουσ Hargreaves & Fullan (2012) η διδαςκαλύα δεν εύναι μονοδιϊςτατη. Δεν 
εύναι καθϐλου τϐςο απλό ϐςο πιςτεϑουν οι ϊνθρωποι. Δεν εύναι απλώσ μύα τϋχνη, ό μύα 
δεξιϐτητα ό μύα επιςτόμη ό ϋνα λειτοϑργημα ό ακϐμη ϋνασ ςυνδυαςμϐσ των προηγουμϋνων. 
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Εύναι επιπλϋον ϋνα επϊγγελμα, μύα καθημερινό εργαςύα. Ανϊλογα με το πώσ ϋχει ςχεδιαςτεύ, 
ο εκπαιδευτικϐσ εργϊζεται ςε αυτϐ κϊθε μϋρα, κϊθε χρϐνο και αναπϐφευκτα αρχύζει ϐλο 
αυτϐ να τον επηρεϊζει, να μεταφϋρεται ςτον ύδιο. κοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι να 
διερευνόςει τισ ςυνθόκεσ ενεργοπούηςησ των εκπαιδευτικών ςτην κατεϑθυνςη ειςαγωγόσ 
καινοτομιών, με γνώμονα την ανϊπτυξη τησ ικανϐτητασ για διαρκό βελτύωςη τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και τησ ςχολικόσ αποτελεςματικϐτητασ. 

 

Δθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία – Δθπαηδεπηηθή αιιαγή 

Οι ϐροι αλλαγό και καινοτομύα χρηςιμοποιοϑνται ςυχνϊ ςτην βιβλιογραφύα με το ύδιο 
νϐημα (και ςτην παροϑςα ειςόγηςη επύςησ). Παρϐλα αυτϊ, ςϑμφωνα με τον Duke (2004), 
ενώ η καινοτομύα αναφϋρεται ςε νϋα προγρϊμματα και τεχνικϋσ, η αλλαγό εύναι ϋνασ 
ευρϑτεροσ ϐροσ ο οπούοσ περιϋχει μεταβολϋσ ςτισ απϐψεισ και τη ςυμπεριφορϊ των ατϐμων 
ϐπωσ και ςτισ δομϋσ και πρακτικϋσ, οι οπούεσ ϐμωσ δεν εύναι απαραιτότωσ νϋεσ. 

Οη θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο 

Εύναι ευρϋωσ αποδεκτϐ ϐτι η αλλαγό εύναι μύα διαδικαςύα και ϐχι ϋνα γεγονϐσ, και 
επηρεϊζει ολϐκληρο τον οργανιςμϐ, επομϋνωσ εύναι ςημαντικϐ να διερευνηθεύ η οργανωτικό 
διϊςταςό τησ. ϑμφωνα με τον Fullan (2007) - και τουσ περιςςϐτερουσ ερευνητϋσ - 
υπϊρχουν τρεισ γενικϋσ (broad) φϊςεισ ςτη διαδικαςύα τησ αλλαγόσ. Η πρώτη φϊςη, που 
καλεύται ειςαγωγό (initiation), κινητοπούηςη (mobilization) ό υιοθϋτηςη (adoption), 
περιλαμβϊνει τη διαδικαςύα που οδηγεύ ςτην απϐφαςη (και περιλαμβϊνει αυτό την 
απϐφαςη) να υιοθετηθεύ ό να ςυνεχύςει μύα αλλαγό.  

Η δεϑτερη φϊςη, που ονομϊζεται εφαρμογό (implementation) ό αρχικό χρόςη (initial 
use) περιλαμβϊνει τισ πρώτεσ εμπειρύεσ τησ απϐπειρασ να εφαρμοςτεύ μια ιδϋα ό 
μεταρρϑθμιςη ςτην πρϊξη. Η τρύτη φϊςη, καλεύται ςυνϋχιςη (continuation), ενςωμϊτωςη 
(incorporation), μετατροπό ςε ρουτύνα (routinization) ό καθιϋρωςη (institutionalization).  

Επειδό ϐμωσ η αλλαγό δεν εύναι μύα γραμμικό διαδικαςύα, παρϊγοντεσ τησ μύασ φϊςησ 
μϋςω τησ ανατροφοδϐτηςησ μπορεύ να αλλϊξουν τισ αποφϊςεισ που πϊρθηκαν ςε 
προηγοϑμενο ςτϊδιο. Αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται με ϋνα διαρκώσ αλληλεπιδραςτικϐ 
τρϐπο. Οι τρεισ φϊςεισ δεν εύναι ανεξϊρτητεσ μεταξϑ τουσ, αλλϊ αλληλεπικαλυπτϐμενεσ. Οι 
αποφϊςεισ ϐμωσ που παύρνονται και οι ενϋργειεσ που γύνονται ςτην πρώτη φϊςη τησ 
διαδικαςύασ τησ αλλαγόσ, επηρεϊζουν τισ επϐμενεσ και ςε μεγϊλο βαθμϐ προκαταβϊλουν 
την επιτυχύα τησ και την αποτελεςματικϐτητϊ τησ (Hopkins κ. α., 1998, 38). 

Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο 

την Ελλϊδα οι απϐπειρεσ ειςαγωγόσ καινοτομιών και οι ευρϑτερεσ εκπαιδευτικϋσ 
μεταρρυθμύςεισ ςε μεγϊλο βαθμϐ δεν ϋχουν επιφϋρει τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα. Δεν 
εκπλόρωςαν το ςκοπϐ τουσ. Ψσ μύα απϐ τισ βαςικϋσ αιτύεσ αποτυχύασ εμφανύζεται να εύναι ο 
εκπαιδευτικϐσ. ήχι ϐμωσ εξαιτύασ ανικανϐτητασ ό κακόσ απϐδοςησ, ϐπωσ ϋχει κατηγορηθεύ 
(Παπαναοϑμ, 2000), αλλϊ επειδό ο ρϐλοσ που του αποδϐθηκε απϐ την αρχό δεν όταν ο 
ςωςτϐσ. Ϋταν καθαρϊ διεκπεραιωτικϐσ, περιοριςμϋνοσ ςτη μηχανιςτικό εφαρμογό των 
αλλαγών και ςχεδϐν ανϑπαρκτοσ ςτην ειςαγωγό τουσ.  

Η εφαρμογό πλόθουσ αςϑνδετων μεταρρυθμιςτικών προγραμμϊτων, οι υπϋρογκεσ 
προςδοκύεσ των γονϋων και τησ κοινωνύασ γενικϐτερα απϐ το ςχολεύο και τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ για την αντιμετώπιςη κοινωνικών και οικογενειακών προβλημϊτων που 
μεταφϋρονται ςτο ςχολεύο, η δυςαρϋςκεια των μαθητών για το ςχολεύο, απογοητεϑουν τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ και τουσ αποδυναμώνουν (Fullan, 2007). Οι εκπαιδευτικού ϐλο και 
περιςςϐτερο αιςθϊνονται ϐτι δεν ϋχουν φωνό, ϐτι κανεύσ δεν τουσ ακοϑει. Νιώθουν 
υπερφορτωμϋνοι, χωρύσ ςυγκεκριμϋνουσ ςτϐχουσ, χωρύσ υποςτόριξη (Hargreaves & Fullan, 
2012). 
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ε ϋρευνεσ που διεξόχθηςαν τα τελευταύα χρϐνια διαπιςτώθηκε η απομϐνωςη των 
εκπαιδευτικών, η ϋλλειψη υποςτόριξησ, κοινόσ κουλτοϑρασ. Οι εκπαιδευτικού εμπλϋκονται 
ελϊχιςτα ςε θϋματα που αφοροϑν ευρϑτερα το ςχολεύο και τισ τϊξεισ. Απϐ τη 
ςυναιςθηματικό ϊποψη, εκφρϊςτηκε αβεβαιϐτητα για την αποτελεςματικϐτητα και την 
αποδοτικϐτητϊ τουσ. Διαμαρτυρόθηκαν για αϑξηςη τησ πύεςησ και ϋλλειψη χρϐνου για 
επαγγελματικό και προςωπικό ανϊπτυξη. 

ήπωσ παρατηρεύ ο Fullan(2007) τα τελευταύα τριϊντα χρϐνια δεν ϊλλαξαν και πολλϊ 
πρϊγματα ςτο επϊγγελμα του εκπαιδευτικοϑ. Ενώ ςτο θϋμα τησ απομϐνωςησ λύγα 
πρϊγματα ϋχουν αλλϊξει, οι επιβαλλϐμενεσ αλλαγϋσ για τη βελτύωςη τησ εκπαύδευςησ δεν 
εύχαν τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα. Οι εκπαιδευτικού αιςθϊνονται απογοότευςη, 
αναλώνουν την ενϋργειϊ τουσ αναποτελεςματικϊ ςε ϋνα επϊγγελμα που δε χαύρει την 
εκτύμηςη τησ κοινωνύασ αλλϊ οϑτε και των ύδιων των εκπαιδευτικών. 

Η ειςαγωγό καινοτομιών που θα βελτιώςουν την εκπαιδευτικό διαδικαςύα και τισ 
ςυνθόκεσ εργαςύασ του εκπαιδευτικοϑ, εμφανύζεται ωσ η μϐνη διϋξοδοσ. Με την προϒπϐθεςη 
ϐτι αυτϋσ θα οδηγόςουν ςτην αναβϊθμιςη του επαγγϋλματοσ και ςτη βελτύωςη τησ 
εκπαύδευςησ. Αυτϐ με τη ςειρϊ του προϒποθϋτει την ανϊπτυξη τησ ικανϐτητασ των 
εκπαιδευτικών να ειςϊγουν και να διαχειρύζονται την αλλαγό, «διϐτι διαφορετικϊ θα 
ςυνεχύςουν να εύναι τα θϑματα τησ ϊκαμπτησ και αυθαύρετησ επιβολόσ εξωτερικών 
αλλαγών» (Fullan, 2007).  

Οι ϊνθρωποι εύναι η κινητόρια δϑναμη τησ αλλαγόσ και η επιτυχύα τησ εξαρτϊται απϐ 
αυτϐ που οι ϊνθρωποι ςκϋφτονται και πρϊττουν. Τπϐ αυτό την ϋννοια, οι καινοτομύεσ δεν 
θα εύναι ποτϋ επιτυχεύσ ϐςο ο εκπαιδευτικϐσ λειτουργεύ διεκπεραιωτικϊ και αντιμετωπύζεται 
ωσ εκτελεςτικϐ ϐργανο. Φρειϊζεται να αναλϊβει ενεργϐ ρϐλο και η αλλαγό να γύνει το ϐχημα 
για διαρκό βελτύωςη. Βαςικοϑσ παρϊγοντεσ ςε αυτϐ αποτελοϑν τϐςο η επιμϐρφωςη ϐςο και 
η αλληλεπύδραςη μεταξϑ των εκπαιδευτικών. Δηλαδό η θεώρηςη του εκπαιδευτικοϑ ωσ 
επαγγελματύα ο οπούοσ εργϊζεται και μαθαύνει ςυνεχώσ μϋςα ςε μύα κοινϐτητα 
αλληλεπιδρώντασ με τουσ ςυναδϋλφουσ του (Παςιαρδόσ, 2008). 

Ζ έξεπλα 

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο 

Ο ςκοπϐσ τησ ϋρευνασ όταν να διερευνηθοϑν οι απϐψεισ του εκπαιδευτικοϑ για τισ 
καινοτομύεσ και την αποτελεςματικϐτητϊ τουσ, καθώσ και για τουσ παρϊγοντεσ που 
υποβοηθοϑν αλλϊ και υποςκϊπτουν το ρϐλο του ςτην ειςαγωγό τουσ.  

Η ϋρευνα ςτρϊφηκε ςε δυο επύπεδα. Σο πρώτο επύπεδο εύναι το ατομικϐ. Δηλαδό οι 
απϐψεισ του εκπαιδευτικοϑ για την αποτελεςματικϐτητα των καινοτομιών καθώσ και τισ 
νϋεσ ανϊγκεσ που προκϑπτουν, και απαιτοϑν την προςωπικό και επαγγελματικό του 
ανϊπτυξη με την απϐκτηςη νϋασ γνώςησ, ικανοτότων και αντιλόψεων.  

Σο δεϑτερο εύναι το επύπεδο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Η ςχολικό μονϊδα εύναι ο χώροσ 
δρϊςησ του εκπαιδευτικοϑ. Η οργϊνωςη και η λειτουργύα τησ μπορεύ να παρακινεύ ό να 
αποτρϋπει την ειςαγωγό των καινοτομιών. Οι ςχολικϋσ μονϊδεσ διακρύνονται απϐ 
διαφορετικϐ βαθμϐ ετοιμϐτητασ ωσ προσ την ειςαγωγό καινοτομιών, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι 
ανόκουν ςε ϋνα ςυγκεντρωτικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα. Η ϋρευνα ςτρϊφηκε ςτον εντοπιςμϐ 
αυτών των χαρακτηριςτικών μϋςα απϐ την οπτικό γωνύα του εκπαιδευτικοϑ. Ϊτςι 
διερευνόθηκε –μεταξϑ ϊλλων- η επικοινωνύα και η κουλτοϑρα τησ ςχολικόσ μονϊδασ, η 
λειτουργύα του ςυλλϐγου διδαςκϐντων και τα χαρακτηριςτικϊ τησ διεϑθυνςησ. 

Σα δϑο προηγοϑμενα επύπεδα δεν εύναι ανεξϊρτητα, αντύθετα το ϋνα επηρεϊζει το ϊλλο. 
Η προςωπικό και επαγγελματικό ανϊπτυξη του εκπαιδευτικοϑ δεν εύναι μϐνο ατομικό του 
υπϐθεςη, αντύθετα ςε μεγϊλο βαθμϐ λαμβϊνει χώρα μϋςα ςτη ςχολικό μονϊδα. Αντύςτροφα 
η ανϊπτυξη τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ εύναι ευθϑνη ϐλων των εκπαιδευτικών ϐχι μϐνο ςε 
ομαδικϐ αλλϊ και ςε ατομικϐ επύπεδο. 
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Η ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα διερεϑνηςε τισ απϐψεισ των εκπαιδευτικών που εργϊζονται ςτισ 
ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ τησ πϐλησ των Σρικϊλων. Δηλαδό ςτα 
Γυμνϊςια, Γενικϊ και Επαγγελματικϊ Λϑκεια τησ πϐλησ. 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

κοπϐσ τησ ϋρευνασ εύναι ο εντοπιςμϐσ των γενικών απϐψεων - τϊςεων που θα οδηγόςει 
ςτην επαλόθευςη των θεωρητικών υποθϋςεων. Η ποςοτικό ϋρευνα προςφϋρεται για την 
προςϋγγιςη ενϐσ μεγϊλου μϋρουσ του πληθυςμοϑ (Κυριαζό, 2002). Δημιουργόθηκε ϋνα 
ςϑνολο μεταβλητών με τα χαρακτηριςτικϊ του ςυγκεκριμϋνου δεύγματοσ, προκειμϋνου να 
διερευνηθοϑν οι θεωρητικϋσ υποθϋςεισ για τουσ παρϊγοντεσ που προωθοϑν την επιτυχό 
ειςαγωγό καινοτομιών. 

 Ψσ εργαλεύο τησ ϋρευνασ χρηςιμοποιόθηκε το ερωτηματολϐγιο. Αυτϐ χωρύςτηκε ςε 
τϋςςερα μϋρη. Σο πρώτο μϋροσ περιεύχε τα δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ γϋνοσ, 
εκπαιδευτικό προϒπηρεςύα κ.α. τα οπούα χρηςιμοποιόθηκαν ωσ ανεξϊρτητεσ μεταβλητϋσ. 
το δεϑτερο μϋροσ περιελόφθηςαν οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών για την ςημαςύα και την 
αναγκαιϐτητα των καινοτομιών. Σο τρύτο μϋροσ περιεύχε τισ απϐψεισ των εκπαιδευτικών 
ςχετικϊ με τουσ παρϊγοντεσ που προϊγουν τισ επιτυχεύσ καινοτομύεσ αλλϊ και τισ αιτύεσ τησ 
αντύςταςησ που παρατηρεύται απϐ την πλευρϊ των εκπαιδευτικών. το τϋταρτο και 
τελευταύο μϋροσ του ερωτηματολογύου περιελόφθηςαν τα χαρακτηριςτικϊ τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ που προϊγουν την ειςαγωγό καινοτομιών.  

Απϐ τα 221 ερωτηματολϐγια ςυμπληρώθηκαν τα 151. Οι ςυμμετϋχοντεσ όταν 59,6¿ 
ϊνδρεσ και 40,4¿ γυναύκεσ. Η πλειοψηφύα όταν μεταξϑ των 36 – 55 ετών, 9,93¿ μεταξϑ 31 
– 35, 6,62¿ μεταξϑ 56 – 60 και 3,31¿ μεταξϑ 25-30 ετών. 

Καηλνηνκίεο: ε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Η ϋρευνα ϋδειξε ϐτι ςτην πλειονϐτητϊ τουσ οι εκπαιδευτικού ϋχουν θετικό ςτϊςη για τισ 
καινοτομύεσ. Μϊλιςτα ςε ποςοςτϐ  82¿ ϋχουν υλοποιόςει καινοτομύεσ κατϊ τη διϊρκεια τη 
υπηρεςύασ τουσ. Ο αριθμϐσ ϐμωσ των καινοτομιών εύναι περιοριςμϋνοσ. Γύνονται αντιληπτϋσ 
περιςςϐτερο ωσ μεμονωμϋνα προγρϊμματα που υλοποιοϑνται κϊποια ςυγκεκριμϋνη 
χρονικό ςτιγμό και ϐχι ωσ ςυνεχεύσ παρεμβϊςεισ ςτην καθημερινό λειτουργύα για τη 
βελτύωςη τησ εργαςύασ. 

Βαζηθνί παξάγνληεο γηα επηηπρή εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ θαη αηηίεο αληίζηαζεο 

Δϐθηκαν ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ δϋκα (10) παρϊγοντεσ οι οπούοι -ςϑμφωνα με τη 
βιβλιογραφύα- ςυνιςτοϑν παρϊγοντεσ (θετικοϑσ ό αρνητικοϑσ) για την επιτυχό ειςαγωγό 
των καινοτομιών. υγκεκριμϋνα χρηςιμοποιόθηκε η πενταβϊθμια κλύμακα του Likert απϐ το 
«Διαφωνώ Απϐλυτα» να αντιςτοιχεύ ςτο 1, μϋχρι το «υμφωνώ Απϐλυτα» που αντιςτοιχεύ 
ςτο 5. τον πύνακα 1, περιϋχεται ο μϋςοσ ϐροσ των απαντόςεών τουσ. 

Πύνακασ 1. Παρϊγοντεσ ειςαγωγόσ καινοτομιών: οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών 

Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την επιτυχό ειςαγωγό των 
καινοτομιών 

 Μ. 
Ο. 

Σ.Α 

1. O εκπαιδευτικϐσ ϋχει ενημϋρωςη για την αναγκαιϐτητα τησ 
ειςαγϐμενησ καινοτομύασ. 2,77 1,10 

2. Οι ειςαγϐμενεσ καινοτομύεσ ανταποκρύνονται ςε 
διαπιςτωμϋνεσ ανϊγκεσ του εκπαιδευτικοϑ. 2,66 1,05 

3. Ο χρϐνοσ προετοιμαςύασ για την ειςαγωγό μύασ καινοτομύασ 
εύναι αρκετϐσ. 2,39 0,95 

4. Η επιτυχύα των καινοτομιών εξαρτϊται απϐ το αν ο 
εκπαιδευτικϐσ πιςτεϑει ςτη χρηςιμϐτητϊ τουσ. 4,10 0,84 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              838 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

5. Οι ειςαγϐμενεσ καινοτομύεσ εύναι ςϑμφωνεσ με τισ αξύεσ και 
τισ πεποιθόςεισ του εκπαιδευτικοϑ. 2,89 1,08 

6. Οι επιμορφώςεισ που ςτοχεϑουν ςτην ειςαγωγό καινοτομιών 
παρϋχουν τα απαραύτητα εφϐδια ςτον εκπαιδευτικϐ. 3,01 1,21 

7. Σα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα που προηγοϑνται  τησ 
ειςαγωγόσ τησ καινοτομύασ, ςυμβϊλλουν ςτην εκτύμηςη τησ 
χρηςιμϐτητϊσ τησ απϐ τον εκπαιδευτικϐ. 3,69 1,00 

8. Οι εκπαιδευτικού εφαρμϐζουν τισ οδηγύεσ ακϐμη και αν δε 
ςυμφωνοϑν με αυτϋσ. Ϊχουν κυρύωσ διεκπεραιωτικϐ ρϐλο.  3,26 1,08 

9. Ο ρϐλοσ των εκπαιδευτικών πρϋπει να εύναι ενεργϐσ, διϐτι 
γνωρύζουν καλϑτερα απϐ ϐλουσ τισ ςυνθόκεσ που επικρατοϑν 
ςτο ςχολεύο και ςτη διδακτικό αύθουςα. 4,53 0,58 

10. Οι καινοτομύεσ ενϋχουν ϋνα "ρύςκο" που μπορεύ να αναλϊβει ο 
εκπαιδευτικϐσ. 3,78 0,91 

 

 

χόμα 1. Οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών για τουσ παρϊγοντεσ ειςαγωγόσ 
καινοτομιών 

Ο ενεργϐσ ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ ςτην ειςαγωγό καινοτομιών, αφοϑ γνωρύζει 
καλϑτερα απϐ ϐλουσ τισ ςυνθόκεσ που επικρατοϑν ςτο ςχολεύο και τη διδακτικό αύθουςα 
(μ.ο. 4.53), ςυγκεντρώνει το μεγαλϑτερο μϋςο ϐρο απϐ ϐλεσ τισ προτϊςεισ. Η επιθυμύα του 
εκπαιδευτικοϑ να μην εύναι παθητικϐ ϐργανο, φανερώνεται και απϐ το χαμηλϐ μϋςο ϐρο 
που ςυγκϋντρωςε η πρϐταςη για το διεκπεραιωτικϐ ρϐλο (μ.ο. 3.26). το ςημεύο αυτϐ 
επιβεβαιώνεται η ϋρευνα των Scott et al.(2000, οπ. αναφ. ςτο Fullan, 2007), ϐπου οι 
εκπαιδευτικού δηλώνουν ϐτι νιώθουν ςαν μαριονϋτεσ ϐπου ϊλλοι τραβοϑν τα νόματα. Η 
εξωτερικό ανϊμειξη εύναι τϐςο μεγϊλη που παρεμποδύζει την επαγγελματικό θεώρηςη τησ 
διδαςκαλύασ.  

Μεγϊλη αποδοχό για τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϋχει επύςησ η πύςτη ςτη χρηςιμϐτητα τησ 
καινοτομύασ (μ.ο. 4.10), αυτϐσ ο παρϊγοντασ ϊλλωςτε, ςχετύζεται με τη δϋςμευςη του 
εκπαιδευτικοϑ για την επιτυχύα τησ. Δε φαύνεται ϐμωσ να ςυμφωνοϑν αρκετϊ ϐτι ςτην 
εκτύμηςη τησ χρηςιμϐτητασ τησ καινοτομύασ ςυμβϊλουν τα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα 
(μ.ο. 3.69). Ακϐμη λιγϐτερο ϐτι παρϋχει τα απαραύτητα εφϐδια ςτον εκπαιδευτικϐ (μ.ο. 
3.01). Διαπιςτώνεται μύα αμφιςβότηςη για την αποτελεςματικϐτητα τησ επιμϐρφωςησ.  

Μεταξϑ του «Δεν ϋχω ϊποψη» και «Διαφωνώ», κυμαύνεται ο μϋςοσ ϐροσ ϐςον αφορϊ την 
ενημϋρωςό τουσ για την αναγκαιϐτητα τησ ειςαγϐμενησ καινοτομύασ (μ.ο. 2.77). Παρϐμοια 
ςτϊςη ϋχουν ςτο ζότημα τησ ανταπϐκριςησ των καινοτομιών ςε διαπιςτωμϋνεσ ανϊγκεσ 
τουσ (μ.ο. 2.66). Επιβεβαιώνεται η ϋρευνα του Lortie(1975, οπ. αναφ. ςτο Fullan, 2007), 
ςϑμφωνα με την οπούα οι εκπαιδευτικού δόλωςαν ϐτι οι καινοτομύεσ εύναι ϊςχετεσ απϐ την 
εργαςύα τουσ και απλώσ την παρεμποδύζουν.  
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Επιπλϋον, δε θεωροϑν ϐτι οι ειςαγϐμενεσ καινοτομύεσ εύναι ςϑμφωνεσ με τισ αξύεσ και τισ 
πεποιθόςεισ του εκπαιδευτικοϑ (μ.ο. 2.89) και δε ςυμφωνοϑν ϐτι ο χρϐνοσ προετοιμαςύασ 
για την ειςαγωγό μύασ καινοτομύασ εύναι αρκετϐσ (μ.ο. 2.39). Σϋλοσ, τεύνουν να 
ςυμφωνόςουν ϐτι το «ρύςκο» που ενϋχουν οι καινοτομύεσ μπορεύ να το αναλϊβει ο 
εκπαιδευτικϐσ (μ.ο. 3.78). Σο ρύςκο που ενϋχουν οι καινοτομύεσ δε φαύνεται να κατϋχει 
ςημαντικό θϋςη ανϊμεςα ςτουσ αναςταλτικοϑσ παρϊγοντεσ. 

Ζητόθηκε απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ να επιλϋξουν τρεισ απϐ τουσ παραπϊνω παρϊγοντεσ 
τουσ οπούουσ θεωροϑν τουσ πιο ςημαντικοϑσ για την επιτυχό ειςαγωγό καινοτομιών. Σα 
αποτελϋςματα -ςε φθύνουςα ταξινϐμηςη- φαύνονται ςτο ςχόμα 2. 

 

χόμα 2. Οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών για τουσ παρϊγοντεσ επιτυχοϑσ ειςαγωγόσ 
καινοτομιών 

Η ϋρευνα ϋδειξε ϐτι η επιθυμύα του εκπαιδευτικοϑ να αναλϊβει ενεργϐ ρϐλο ςτην 
ειςαγωγό καινοτομιών εύναι ϋκδηλη. Ο δεϑτεροσ πιο ςημαντικϐσ παρϊγοντασ -και ςε 
ςυμφωνύα με τον προηγοϑμενο- εύναι η πύςτη του εκπαιδευτικοϑ ςτη χρηςιμϐτητα τησ 
καινοτομύασ.  

Δηζαγσγή θαηλνηνκηψλ: Οη παξάγνληεο ειηθία θαη πξνυπεξεζία 
Προκειμϋνου να διερευνηθεύ αν και κατϊ πϐςο επιδρϊ η ηλικύα και η εκπαιδευτικό 

προϒπηρεςύα ςτισ απϐψεισ για τουσ παρϊγοντεσ ειςαγωγόσ καινοτομιών, χρηςιμοποιόθηκε 
πολυμεταβλητό ανϊλυςη διακϑμανςησ με εξαρτημϋνεσ τισ 10 παραπϊνω ερωτόςεισ. 

ϑμφωνα με τισ ηλικιακϋσ κατηγορύεσ που δημιουργόθηκαν (25-40, 41-50, 51 και ϊνω), 
δεν εμφανύςτηκαν ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ με βϊςη Wilks’ λ ( λ = .8, F (20, 272) = 
1.6, p = .051). Ακολοϑθηςαν χωριςτϋσ αναλϑςεισ διακϑμανςησ απϐ τισ οπούεσ προϋκυψε ϐτι 
υπϊρχει ςτατιςτικϊ ςημαντικό διαφορϊ ςτην ενημϋρωςη του εκπαιδευτικοϑ για την 
αναγκαιϐτητα που επιβϊλλει την ειςαγωγό ςυγκεκριμϋνων καινοτομιών (F (2, 145) = 6.57, 
p < .01) μεταξϑ των 25 ϋωσ 40 (μ.ο. 2.30) και των 51 και ϊνω (μ.ο. 3.13). Η ενδιϊμεςη 
κατηγορύα 41 ϋωσ 50 ϋχει μϋςο ϐρο 2.79. Παρατηρεύται δηλαδό μύα πιο θετικό ςτϊςη ωσ 
προσ την ενημϋρωςη για την αναγκαιϐτητα που επιβϊλλει την ειςαγωγό ςυγκεκριμϋνων 
καινοτομιών, ϐςο αυξϊνεται η ηλικύα.  

Επύςησ ςτη ςυμφωνύα των ειςαγϐμενων καινοτομιών με τισ αξύεσ και τισ πεποιθόςεισ του 
εκπαιδευτικοϑ (F (2, 145) = 5.54, p < .01), μεταξϑ των 25 ϋωσ 40 (μ.ο. 2.43) και των 41 ϋωσ 
50 (μ.ο. 3.08) καθώσ και μεταξϑ των 25 ϋωσ 40 και των 51 και ϊνω (μ.ο. 3.06). Παρατηρεύται 
και εδώ μύα πιο θετικό ςτϊςη ϐςο αυξϊνεται η ηλικύα. 

Ψσ προσ τα ςυνολικϊ ϋτη εκπαιδευτικόσ υπηρεςύασ (τρεισ κατηγορύεσ 1-10, 11-20, 21 και 
ϊνω), με βϊςη Wilks’ λ εμφανύςτηκαν ςτατιςτικϊ ςημαντικϋσ διαφορϋσ (λ = .76, F (20, 272) 
= 1.96, p = <.01). Βρϋθηκαν διαφορϋσ ςτην ενημϋρωςη του εκπαιδευτικοϑ για την 
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αναγκαιϐτητα που επιβϊλλει την ειςαγωγό ςυγκεκριμϋνων καινοτομιών, μεταξϑ των 
εκπαιδευτικών που ϋχουν εκπαιδευτικό υπηρεςύα 1 ϋωσ 10 ϋτη (μ.ο. 2.40) και ϐςων ϋχουν 
απϐ 21 και ϊνω (μ.ο. 3.11). Επύςησ ςτην ανταπϐκριςη των ειςαγϐμενων καινοτομιών ςε 
διαπιςτωμϋνεσ ανϊγκεσ του εκπαιδευτικοϑ, μεταξϑ των εκπαιδευτικών που ϋχουν 
εκπαιδευτικό υπηρεςύα 1 ϋωσ 10 ϋτη (μ.ο. 2.40), και ϐςουσ ϋχουν απϐ 21 και ϊνω (μ.ο. 3.06). 
Επύςησ μεταξϑ 11 ϋωσ 20 (μ.ο. 2.49) και 21 και ϊνω. Ακϐμη βρϋθηκαν διαφορϋσ για τη 
ςυμφωνύα των ειςαγϐμενων καινοτομιών με τισ αξύεσ και τισ πεποιθόςεισ του 
εκπαιδευτικοϑ, μεταξϑ των εκπαιδευτικών που ϋχουν υπηρεςύα 1 ϋωσ 10 ϋτη (μ.ο. 2.43) και 
11 ϋωσ 20 (μ.ο. 3.08). Επύςησ μεταξϑ των 1 ϋωσ 10 και 21 και ϊνω (μ.ο. 3.09). ε ϐλεσ τισ 
προηγοϑμενεσ περιπτώςεισ παρατηρεύται και πϊλι το φαινϐμενο, ςε αντιςτοιχύα με την 
ηλικύα, ϐτι ϐςο αυξϊνονται τα ϋτη εκπαιδευτικόσ υπηρεςύασ εμφανύζεται μύα πιο θετικό 
ςτϊςη ωσ προσ την ενημϋρωςη για τισ καινοτομύεσ, αν εύναι ςϑμφωνεσ με τισ αξύεσ και τισ 
πεποιθόςεισ και αν ικανοποιοϑν διαπιςτωμϋνεσ ανϊγκεσ (ερωτόςεισ 1, 2 και 5).  

Σϋλοσ βρϋθηκε διαφορϊ ςτον ενεργϐ ρϐλο των εκπαιδευτικών ςτην ειςαγωγό 
καινοτομιών, μεταξϑ των εκπαιδευτικών που ϋχουν εκπαιδευτικό υπηρεςύα 11 ϋωσ 20 ϋτη 
(μ.ο. 4.70) και τουσ 21 και ϊνω (μ.ο. 4.42). Εδώ παρατηρεύται το αντύθετο φαινϐμενο. το 
θϋμα του ενεργοϑ ρϐλου, η θετικό ςτϊςη εύναι αντιςτρϐφωσ ανϊλογη απϐ τα ϋτη τησ 
εκπαιδευτικόσ υπηρεςύασ. 

Η διϊθεςη δηλαδό για ενεργϐ ρϐλο, τεύνει να μειώνεται καθώσ η ηλικύα και τα ϋτη 
υπηρεςύασ αυξϊνονται. υγκεκριμϋνα μετϊ την ηλικύα των 50 ό μετϊ τα 20 ϋτη υπηρεςύασ, η 
διϊθεςη για ενεργϐ ρϐλο και για κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςτο επϊγγελμα περιορύζεται. Για 
παρϊδειγμα ϐςο αυξϊνεται η ηλικύα ό τα ϋτη υπηρεςύασ, παρατηρεύται μύα τϊςη για 
αποςταςιοπούηςη ό/και ςυμφωνύα για το περιεχϐμενο των ειςαγϐμενων καινοτομιών ό για 
τη διούκηςη τησ εκπαύδευςησ. Σαυτϐχρονα εύναι εντυπωςιακϐ ϐτι η τϊςη αυτό 
αντιςτρϋφεται ςτην επιθυμύα για ανϊληψη ενεργοϑ ρϐλου ςτην ειςαγωγό καινοτομιών. 

Σα παραπϊνω δε φαύνεται να εξαρτώνται απϐ τα χρϐνια παραμονόσ ςτην ύδια ςχολικό 
μονϊδα. Θα ϋλεγε κανεύσ ϐτι χϊνεται η ενϋργεια και η επιθυμύα που χρειϊζεται για 
βελτιωτικϋσ κινόςεισ. Βεβαύωσ ςε αυτϐ παύζουν ρϐλο και βιολογικού παρϊγοντεσ που 
ςχετύζονται με την ηλικύα, δεν παϑει ϐμωσ να αποτελεύ ϋνα ςημαντικϐ θϋμα, το οπούο 
μϊλιςτα εύναι αρκετϊ ςοβαρϐ, αν λϊβει κανεύσ υπϐψη ϐτι τα ςχολεύα των αςτικών κϋντρων 
ϋχουν μεγϊλουσ ηλικιακϊ μϋςουσ ϐρουσ. 

Να ςημειωθεύ εδώ, ϐτι αυτό η επιθυμύα για ενεργϐ ρϐλο δεν εμφανύζεται ςτα πρώτα 
χρϐνια υπηρεςύασ. Η απειρύα των πρώτων χρϐνων ςε ςυνδυαςμϐ με την ϋλλειψη 
μηχανιςμών υποδοχόσ των νϋων εκπαιδευτικών ςτο επϊγγελμα (Κατςουλϊκησ, 1999), 
μϊλλον δεν αφόνει περιθώρια για ϊλλουσ προβληματιςμοϑσ. 

Εύναι επομϋνωσ κεφαλαιώδουσ ςημαςύασ, να αναπτυχθοϑν οι υποδομϋσ που θα δώςουν 
απϐ την αρχό τησ ςταδιοδρομύασ, και θα διατηρόςουν ςτη ςυνϋχεια, αυτό την ενϋργεια 
ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ. Οι καινοτομύεσ πρϋπει να χρηςιμοποιηθοϑν ςτην κατεϑθυνςη 
αναζωογϐνηςησ των εκπαιδευτικών. Σο μηχανιςτικϐ μοντϋλο ϐμωσ ειςαγωγόσ καινοτομιών 
ςτην Ελλϊδα, δε βοόθηςε καθϐλου ςε αυτό την κατεϑθυνςη και ϐπωσ ϋδειξε η ϋρευνα οϑτε 
οι εκπαιδευτικού εύναι ικανοποιημϋνοι απϐ αυτϐ. Ϊτςι διαφωνοϑν με το περιεχϐμενο των 
καινοτομιών, θεωροϑν ϐτι η επιμϐρφωςη δεν εύναι αποτελεςματικό και ο χρϐνοσ 
προετοιμαςύασ δεν εύναι αρκετϐσ. Ο μη επαρκόσ χρϐνοσ προετοιμαςύασ για την ειςαγωγό 
μύασ καινοτομύασ, δυςχεραύνει τη δυνατϐτητα να διαπιςτώςουν αν ςτοχεϑει ςτην 
ικανοπούηςη κϊποιων βαςικών αναγκών. Διϐτι ακϐμη και αν αυτϋσ ανταποκρύνονται ςε 
διαπιςτωμϋνεσ ανϊγκεσ, ο εκπαιδευτικϐσ μπορεύ να μη το μϊθει ποτϋ. Η μη κατϊλληλη 
ενημϋρωςη και επιμϐρφωςη για μύα καινοτομύα που πρϐκειται να ειςαχθεύ, εμποδύζει τον 
εκπαιδευτικϐ να αντιληφθεύ τισ πτυχϋσ τησ και τη χρηςιμϐτητϊ τησ. Σην απορρύπτει, αν ϐχι 
τυπικϊ, ουςιαςτικϊ, δε δεςμεϑεται ςτην εφαρμογό τησ και ωσ εκ τοϑτου δεν μπορεύ να 
εκτιμόςει και την αξύα τησ.  

Αυτϐ που λεύπει εύναι η ενδυνϊμωςό του, ώςτε να μπορεύ να κρύνει αντικειμενικϊ (Fullan, 
2007). Ο εκπαιδευτικϐσ πρϋπει να ςυμμετϋχει ο ύδιοσ ςτισ αποφϊςεισ που αφοροϑν την 
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ειςαγωγό μύασ καινοτομύασ. Πρϋπει να λειτουργεύ αυτϐνομα μϋςα ςε ςυλλογικϊ πλαύςια, με 
την αλληλοϒποςτόριξη των ςυναδϋλφων. Ϊτςι θα αναπτϑξει το αύςθημα κατοχόσ για την 
αλλαγό και θα δεςμευτεύ για την επιτυχύα τησ.  

Δθπαηδεπηηθόο θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ: Απηνλνκία ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ή 

αίζνπζαο; 

Η ϋρευνα ϋδειξε ϐμωσ ϐτι η ςυλλογικϐτητα δεν εκτιμϊται ανϊλογα απϐ τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ ϐπωσ φαύνεται και ςτο ςχόμα 3.  

 

χόμα 3. Οι απϐψεισ των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριςτικϊ τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ που βοηθοϑν ςτην ειςαγωγό καινοτομιών 

το διϊγραμμα, φαύνεται η ϊποψη των εκπαιδευτικών για ϋνα πλόθοσ χαρακτηριςτικών 
τησ ςχολικόσ μονϊδασ τα οπούα, ςϑμφωνα με τη βιβλιογραφύα, βοηθοϑν ςτην επιτυχό 
ειςαγωγό καινοτομιών. Διαπιςτώθηκε ϐτι ενώ εκτιμοϑν τη ςημαςύα τησ κουλτοϑρασ 
ςυνεργαςύασ για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων, δεν επιθυμοϑν εξύςου το ςχηματιςμϐ 
ομϊδων εκπαιδευτικών για την επύλυςό τουσ και ακϐμη περιςςϐτερο για τα διϊφορα 
θϋματα τησ ζωόσ του ςχολεύου.  Η ύδια ςτϊςη παρατηρεύται και για την πρϐταςη 
κατϊλληλων ανθρώπων απϐ μϋρουσ τησ διεϑθυνςησ προκειμϋνου να βοηθόςουν τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ ςτην αντιμετώπιςη των προβλημϊτων τουσ. Επιβεβαιώνεται επομϋνωσ η 
ϋρευνα των Goodlad α.ο. (1984, οπ. αναφ. ςτο Fullan, 2007), κατϊ την οπούα ο 
εκπαιδευτικϐσ εργϊζεται ςε ϋνα απομονωμϋνο πλαύςιο, ϐχι μϋςω επαγγελματικοϑ διαλϐγου.  

Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι η ςυνεργατικϐτητα και η ανϊπτυξη ομϊδων εργαςύασ δεν εύναι 
αναπτυγμϋνεσ ςτα ελληνικϊ ςχολεύα. Ο εκπαιδευτικϐσ εργϊζεται μϐνοσ του ςτην αύθουςα, 
ανταλλϊςει ενδεχομϋνωσ κϊποιεσ πληροφορύεσ και απϐψεισ ςτο καθηγητικϐ γραφεύο με 
ςυναδϋλφουσ, αλλϊ δε ςυςτόνει ομϊδεσ εργαςύασ για την αντιμετώπιςη θεμϊτων του 
ςχολεύου. Κατϊ την εφαρμογό τησ αυτοαξιολϐγηςησ τησ ςχολικόσ μονϊδασ ςυςτόθηκαν 
ομϊδεσ εργαςύασ για  την αντιμετώπιςη προβλημϊτων τησ ςχολικόσ μονϊδασ, λειτοϑργηςαν 
ϐμωσ ςε μεγϊλο βαθμϐ διεκπεραιωτικϊ χωρύσ την δϋςμευςη των εκπαιδευτικών για την 
ουςιαςτικό αντιμετώπιςό τουσ.  

Ϊνα ϊλλο ςημεύο ϊξιο παρατόρηςησ, εύναι η διςτακτικϐτητα των εκπαιδευτικών ϐςον 
αφορϊ τη ςυμμετοχό τουσ ςτη Λόψη αποφϊςεων και το ςχεδιαςμϐ των ειςαγϐμενων 
καινοτομιών ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ. Επιθυμοϑν ϐμωσ να ϋχουν ενεργϐ ρϐλο ςτισ 
καινοτομύεσ και μϊλιςτα θεωροϑν ϐτι αποτελεύ τον ςημαντικϐτερο παρϊγοντα για την 
επιτυχύα τουσ. Ο ςυνδυαςμϐσ αυτών των ευρημϊτων, μπορεύ να ερμηνευτεύ ϐτι αποζητοϑν 
αυτό την αυτονομύα μϐνο ςτο διδακτικϐ μϋροσ και μϐνο μϋςα ςτη ςχολικό τϊξη 
(Καρϊμπελασ κ. α., 2006). Δεν επιθυμοϑν τη ςυμμετοχό τουσ ςτα διοικητικϊ θϋματα του 
ςχολεύου. Πιθανϐν, η ςυμμετοχό ςτη Λόψη Αποφϊςεων να ςημαύνει απϐδοςη ευθυνών ςε 
περύπτωςη αποτυχύασ, αλλϊ και περιςςϐτερη εργαςύα (Evans, 2001). 
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Ακϐμα, δε φαύνεται να εκτιμϊται ιδιαύτερα η λειτουργύα του ςυλλϐγου ωσ μονϊδα που 
διακατϋχεται απϐ κοινϋσ απϐψεισ και πεποιθόςεισ. Γενικϐτερα εμφανύζεται μύα 
διςτακτικϐτητα για τη λειτουργύα τουσ ωσ διοικητικϊ ςτελϋχη που γνωμοδοτοϑν και 
λαμβϊνουν αποφϊςεισ ςε θϋματα διαχειριςτικϊ και οργανωτικϊ.  

πκπεξάζκαηα 

Φρειϊζεται επομϋνωσ η υποςτόριξη του εκπαιδευτικοϑ να ςτραφεύ προσ δϑο 
κατευθϑνςεισ. Η πρώτη αφορϊ την ανϊπτυξη τησ ικανϐτητασ τησ κριτικόσ ςκϋψησ με ςτϐχο 
τη βελτύωςη τησ εργαςύασ του ςε ατομικϐ επύπεδο. Ο εκπαιδευτικϐσ πρϋπει ο ύδιοσ να 
ϋχει εκτιμόςει τη ςημαςύα τησ αλλαγόσ και την αναγκαιϐτητϊ τησ και πατώντασ ςτη 
δϋςμευςη για την αλλαγό, να ενεργόςει χρηςιμοποιώντασ την κρύςη του, να 
επιδιώξει και να πετϑχει τουσ ςτϐχουσ για τουσ οπούουσ υιοθετόθηκε εξαρχόσ η 
αλλαγό.  

 Η δεϑτερη κατεϑθυνςη αφορϊ την ενδυνϊμωςό του ςχετικϊ με την οργανωςιακό 
ανϊπτυξη: Ανϊπτυξη ομϊδων, επύλυςη προβλόματοσ, ςυμμετοχό ςτη Λόψη Αποφϊςεων, 
επύλυςη ςυγκροϑςεων, κατανϐηςη τησ αλλαγόσ και τησ αντύδραςησ των ατϐμων ςε αυτό, 
και ςτϊδια ανϊπτυξησ ενηλύκων (Stoll & Fink, 2003).  

Ψσ εκ τοϑτου χρειϊζεται ϋνα δύκτυο υποδομών που θα εμπλϋξει τουσ εκπαιδευτικοϑσ 
ςτην ανϊπτυξη νϋασ γνώςησ, ικανοτότων και ςτϊςεων μϋςα απϐ την επικοινωνύα και τη 
ςυνδιαλλαγό μεταξϑ τουσ. Η ενδοςχολικό επιμϐρφωςη μπορεύ να ςυμβϊλει ουςιαςτικϊ ςε 
αυτό την κατεϑθυνςη. Πϋρα απϐ την ανϊπτυξη τησ ικανϐτητασ τησ ςτοχαςτικο-κριτικόσ 
ανϊλυςησ τησ εργαςύασ του, χρειϊζεται ο εκπαιδευτικϐσ να μαθαύνει να ςυμμετϋχει ενεργϊ 
ωσ ϊτομο και ωσ μϋλοσ του ςυλλϐγου διδαςκϐντων ςτην καθιϋρωςη ςτρατηγικών για τη 
βελτύωςη τησ εκπαύδευςησ των μαθητών του ςχολεύου του. Αυτϐ ϐμωσ θα πρϋπει να γύνεται 
με μικρϊ βόματα και ςυνεχό υποςτόριξη. Ϊτςι προωθεύται η ανϊπτυξη κοινών αξιών και 
πεποιθόςεων, η ςυλλογικό κουλτοϑρα και η δημιουργύα κοινοϑ ορϊματοσ καθώσ και η 
κατανϐηςη τησ ςχολικόσ αποτελεςματικϐτητασ, τησ ςχολικόσ βελτύωςησ και τησ 
διαδικαςύασ τησ αλλαγόσ. Η ανϊπτυξη τησ ςτοχαςτικο-κριτικόσ ικανϐτητασ και τησ 
οργανωςιακόσ ικανϐτητασ, θα τον ωθόςει ςτην ειςαγωγό καινοτϐμων προτϊςεων 
(Αυγητύδου, 2000). 

Η παροϑςα ϋρευνα ανούγει ϋνα ςημαντικϐ πεδύο προσ διερεϑνηςη. Αυτϐ τησ 
οργανωςιακόσ ανϊπτυξησ του εκπαιδευτικοϑ. Μύα νϋα ϋρευνα θα πρϋπει να δώςει ιδιαύτερη 
βαρϑτητα ςτο ζότημα αυτϐ. Εύναι χαρακτηριςτικό για παρϊδειγμα, η ςτϊςη των 
εκπαιδευτικών ςτη διαδικαςύα τησ αυτοαξιολϐγηςησ. Η διςτακτικϐτητα για ϊςκηςη 
διοικητικών καθηκϐντων, μπορεύ να φανερώνει αδυναμύα, αναςφϊλεια ό και καχυποψύα 
απϐ την πλευρϊ του εκπαιδευτικοϑ. Φρόςιμη επομϋνωσ θα όταν μύα ποιοτικό ϋρευνα ςτουσ 
εκπαιδευτικοϑσ, για την ερμηνεύα αυτοϑ του φαινομϋνου καθώσ και για τη διερεϑνηςη των 
επιμορφωτικών τουσ αναγκών και τησ υποςτόριξησ που χρειϊζονται. 
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Πεξίιεςε 
ηελ παξνχζα εηζήγεζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλαξηψληαη κε ην κάλαηδκελη ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο αθνξά ηε θξνληίδα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ ηνπο, ε νξγάλσζε απνβιέπεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ελεξγήζεη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε δηεχζπλζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο 

θαη ζηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ν έιεγρνο-αμηνιφγεζε δηεξεπλά αλ ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα επηηεχρζεθαλ θαη αλ απηά αληηζηνηρνχλ ή απνθιίλνπλ απφ φ,ηη είρε πξνγξακκαηηζηεί. Ζ 

ιήςε απνθάζεσλ, ηέινο, ζπληζηά ηε ιεηηνπξγία-ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ θαη αθνξά 

ζην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Πεξαηηέξσ, ζηα πιαίζηα ελφο θαηά βάζε ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εμεηάδεηαη αλ ν δηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα επηηειεί κφλν ηηο ελ ιφγσ 

ιεηηνπξγίεο. Δμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη δεηνχκελν απνηειεί ε δφκεζε δηεπζπληψλ πνπ αθελφο 

ππεξβαίλνπλ ηηο ηππηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη θαη πνπ αθεηέξνπ ζην πξφζσπφ ηνπο ζπγθεξάδνληαη 

εγεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: κάλαηδκελη ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη, εγεηηθέο-δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο δηεπζπληψλ 

Δηζαγσγή  

Ζ δηνίθεζε νξίδεηαη σο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επέξρεηαη δηακέζνπ 

ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Μάιηζηα, ηνπνζεηεί ζην 

επίθεληξφ ηνπ ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη σο ην πνιπηηκφηεξν «πεξηνπζηαθφ 

ηνπ ζηνηρείν». «Management ζεκαίλεη κέζνδνο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε πφξσλ θαη 

ζηφρσλ ή κε απιά ιφγηα φια λα γίλνληαη πην θαιά, πην ζσζηά θαη πην γξήγνξα» (Μπξίληα, 

2008, ζει.18). Χο εθ ηνχηνπ, ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ θιαζηθνχ νξγαληζκνχ θαη 

κεηαθέξεηαη θαη πινπνηείηαη θαη ζε νξγαληζκνχο, φπσο απηφλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 

κάλαηδκελη πξφθεηηαη γηα κέζνδν, δειαδή γηα κηα πνξεία ε νπνία αθνινπζείηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο σο φινλ ή κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο σο κέξνο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο πξνδηαγεγξακκέλνπ ζηφρνπ. 

 χκθσλα κε κία άιιε πξνζέγγηζε, ην κάλαηδκελη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ 

πεξηγξάθεηαη σο κία δηαδηθαζία πνπ ζπληνλίδεη ηνπο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη 

εθπαίδεπζε θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ (Bush, 1986 ζην Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005). Ή ε 

δηνίθεζε είλαη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη εκπεξηέρεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Υξεζηκνπνηεί θαη αμηνπνηεί φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ (Hersey & Blanchard, 1988 ζην 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005). πλεπψο, ην κάλαηδκελη είλαη κία ζπλερφκελε δηαδηθαζία πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ αλαζθφπεζε πξηλ μεθηλήζεη ε θάζε δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο, 

φηαλ απηή νινθιεξσζεί - φπσο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο. 

mailto:Joymark2407@yahoo.gr
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ε αλάινγν πιαίζην θηλείηαη θαη ε Πεηξίδνπ (2005, ζει.184-185). Οξίδεη ηε Γηνίθεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ σο «κία ζπλερή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα, ψζηε νη απνθάζεηο, νη ελέξγεηεο θαη ηα 

πξντφληα ηεο γλψζεο λα είλαη απνηειεζκαηηθά». Απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ, 

θαλφλσλ, ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηελ επίηεπμε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. Γη‘ απηφ, σο «κία 

επηζηακέλε ιεηηνπξγία πνπ ζπληνλίδεη, ξπζκίδεη θαη ειέγρεη ηελ ελφηεηα θαη αιιεινπρία 

επηκέξνπο πξαθηηθψλ, θαηαιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ εθπαηδεπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα» (Φσηφπνπινο, 2012, ζει.73). Αιιά θαη ν Κνπηνχδεο (2012) ζεσξεί 

ην κάλαηδκελη σο κία δηαδηθαζία πνπ ζπληνλίδεη αλζξψπνπο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ), δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ηα δηαζέζηκα κέζα γηα λα παξάζρεη 

εθπαίδεπζε κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ην έξγν ηεο 

δηνίθεζεο πξέπεη λα εδξάδεηαη θαηά βάζε ζηελ πεηζψ θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ επηβνιή 

θαη ζηελ πεηζαξρία (Gulick ζην Φξαγθνχιεο & Παπαδηακαληάθε, 2012). 

Λειτουργύεσ του μϊνατζμεντ 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, είλαη επηβεβιεκέλε ε 

δηάθξηζε ησλ ηεζζάξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κάλαηδκελη, δειαδή ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 

νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο, αλ θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο δελ ππάξρεη 

νκνθσλία (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005). Λφγνπ ράξε, ν Fayol (1949) αλαθέξεη πέληε 

ιεηηνπξγίεο (ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ν ζπληνληζκφο θαη ν 

έιεγρνο). Γηα πέληε ιεηηνπξγίεο θάλεη ιφγν ην 1974 θαη ν Scanlan (ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 

ιήςε απνθάζεσλ, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο) (Scanlan, 1974 ζην αΐηεο, 

2005). Απφ ηελ άιιε, νη Gulick θαη Urwick ηηο αλεβάδνπλ ζε νρηψ (ν πξνγξακκαηηζκφο, 

ε νξγάλσζε, ε επάλδξσζε, ε δηεχζπλζε, ν ζπληνληζκφο, ε αλαθνξά, ν έιεγρνο θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο) (Μπξίληα, 2008, αΐηεο, 2005). Πξνηεξαηφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

«απνηειεί ε δηαζθάιηζε φηη νη εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ηελ θνξπθή κηαο νξγάλσζεο 

δηαηξέρνπλ ηελ νξγάλσζε κε ηξφπν θαζνξηζκέλν, ψζηε λα πξνθαινχλ επαθξηβψο 

θαζνξηζκέλα απνηειέζκαηα» (Morgan, 2000 ζην Φξαγθνχιεο θαη Παπαδηακαληάθε, 

2012, ζει.227). 

Πξνγξακκαηηζκόο  

«Ζ θξνληίδα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζπληζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ» (Μπξίληα, 2008, 

ζει.98). Ο ξφινο ηνπ είλαη ζεκειηψδεο, εθφζνλ θαζνξίδεη ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. Δπίζεο πξνζδηνξίδεη ην 

βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ θαηά ηελ επηηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2010). Λακβάλνληαη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηί πξέπεη λα γίλεη, κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη κε ην πνηνο πξέπεη λα ην θάλεη. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

πξνυπνζέηεη φηη ε ζρνιηθή κνλάδα αληηιακβάλεηαη θαη αμηνινγεί ην ζεκείν ζην νπνίν 

βξίζθεηαη θαη βάζεη απηήο ηεο επίγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο θαζνξίδεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

θαη καθξνπξφζεζκεο επηδηψμεηο ηεο (Μπξίληα, 2008).  

Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ ηα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο επηρεηξείηαη ε πξφβιεςε ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνδνηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ ζρνιηθνχ 
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νξγαληζκνχ (πρ αγνξά εμνπιηζκνχ), ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (πρ 

επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ) θαη ηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (πρ 

πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο) (Μπξίληα, 2012). Δληέιεη, κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ, πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη βειηησκέλεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

Οξγάλσζε  

Απνβιέπεη λα θαζνξίζεη ην νξγαλφγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ελεξγήζεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην εθπαηδεπηηθφ, δηνηθεηηθφ 

θαη παηδαγσγηθφ έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ε 

νξγάλσζε κεξηκλά λα πξνζδηνξίζεη θαη θαηακεξίζεη ην έξγν πνπ ην ππάξρνλ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαιείηαη λα πινπνηήζεη θαη λα θαζνξίζεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη επζχλεο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο (Μπξίληα, 2008). Πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη 

ζπληνλίδεη ηα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ νξηζηεί 

ζηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεσλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2010). 

Παξάιιεια, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ νξγάλσζε 

κεηαβηβάδεηαη ε εμνπζία απφ ηα αλψηεξα πξνο ηα κεζαία θαη θαηψηεξα ζηειέρε θαη 

εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δληέιεη αμηνπνηείηαη νξζνινγηθά ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ (Μπξίληα, 2008). 

Γηεύζπλζε 

Αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Παξέρεη θίλεηξα, εξγάδεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθνζίσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, θαηεπζχλεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνο ηνλ θνηλφ 

ζθνπφ, ζεκειηψλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θαη επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ κεηαμχ ηνπο. πλεπψο, ε δηεχζπλζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηεο 

δηνίθεζεο θαζψο εζηηάδεη ζην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ δνκνχληαη ζηα φξηα ηνπ 

νξγαληζκνχ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2010). ηα πιαίζηά ηεο ελαξκνλίδνληαη φιεο νη 

εθπαηδεπηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο 

επξχηεξνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ. Δλαξκφληζε πνπ πξνυπνζέηεη ηελ επνπηεία, δειαδή 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

δηνηθνχλησλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη ηελ παξαθίλεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ δεχηεξσλ. Ζ 

δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα λα επηηχρεη απαηηεί ηε κέγηζηε δπλαηή γλψζε απφ 

κέξνπο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ ραξαθηήξα, ησλ αλαγθψλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ (Μπξίληα, 2008). 

 Έιεγρνο – αμηνιόγεζε 

Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ειέγρεηαη αλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα επηηεχρζεθαλ θαη 

αλ ηα φπνηα επηηεχγκαηα αληηζηνηρνχλ ή απνθιίλνπλ απφ φ,ηη είρε πξνγξακκαηηζηεί. 

Δπηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ζε πεξίπησζε 

αζηνρηψλ δίλεηαη ε επθαηξία γηα αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ θαη απνθαζίδνληαη νη 

απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθνκίδεηαη πιεξνθφξεζε γηα 

ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη 

αλαγθαίεο δξάζεηο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2010). Βέβαηα, ην δεηνχκελν ηνπ ειέγρνπ δελ 

είλαη ε απφδνζε επζπλψλ γηα ηηκσξεηηθνχο ιφγνπο, θαζψο ν έιεγρνο δελ είλαη παξά ε 

ινγηθή επίπησζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ ν νξγαληζκφο 
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έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνιακβάλεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα επαλαθαζνξίδεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξέρεη ηελ επθαηξία γηα λα θαηαλνεζεί θαη λα 

αμηνινγεζεί ε εξγαηηθφηεηα, νη ηθαλφηεηεο ηνπ δηδάζθνληνο θαη ε εμέιημε πνπ έρεη 

ζεκεηψζεη ή νη ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ (Μπξίληα, 2008). 

Λήςε απνθάζεσλ 

ηηο ηέζζεξηο απηέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο ε Μπξίληα (2008, ζει.100) (αθνινπζψληαο 

ηε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ Scanlan) πξνζζέηεη θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο ηελ ζεσξεί σο 

ηε ιεηηνπξγία-ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ. Σελ ραξαθηεξίδεη σο ηε 

«δχλακε πνπ θηλεί ην κεραληζκφ ηεο δηνίθεζεο». Απφθαζε παίξλεη ν δηεπζπληήο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ελζθήπηεη έλα πξφβιεκα. Ζ ιήςε απνθάζεσλ αθνξά ην ζηάδην ηεο 

δηάγλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, φπνπ αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

θαζεκηάο, ψζηε λα επηιεγεί απηή πνπ ζπγθξηηηθά πιενλεθηεί. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ν 

δηεπζπληήο ζηαζκίδεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα είηε κφλνο είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν παίξλεη ηηο απνθάζεηο πνπ ελδείθλπληαη θαηά πεξίπησζε 

(Μπξίληα, 2008, αΐηεο, 2005). 

Διϊκριςη εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων ςε ςυγκεντρωτικϊ και 

αποκεντρωτικϊ 

Ο βαζκφο εμνπζίαο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ εμάξηεζεο ησλ ινηπψλ 

δνκψλ απφ απηή, ν βαζκφο ηεο επζχλεο πνπ αθνξά ηα θαηψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα θαη 

νη ηξφπνη εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ θαζνξίδνπλ ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ελφο ζπζηήκαηνο 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005).  

Σν ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ρξνλνινγηθά πξνεγείηαη ηνπ απνθεληξσηηθνχ, είλαη 

ειεγρφκελν απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ε εμνπζία είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλε θαη ηα 

ππφινηπα φξγαλα ππάγνληαη ζηνλ θεληξηθφ θνξέα εμνπζίαο. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε 

ελφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, επηηπγράλεηαη ε νκνηνκνξθία ηνπ ειέγρνπ, ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζπληνλίδνληαη νη δξάζεηο θαη αμηνπνηνχληαη ηα ζηειέρε θαη νη πθηζηάκελνη 

πφξνη. ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ εγγξάθνληαη ε κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ ησλ εξγαζηψλ ιφγσ 

ηεο πξνσζνχκελεο θαη εθαξκνδφκελεο γξαθεηνθξαηίαο, νη πεξηνξηζκνί ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ε θαζπζηέξεζε ή ε πνιππινθφηεηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005, Πξίληδαο, 2005).  

Δθ ηνπ αληηζέηνπ, ζην απνθεληξσηηθφ ή αλνηρηφ ζχζηεκα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

εμνπζίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο κεηαβηβάδεηαη ζηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα. Έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη δηνηθεηηθά απνθεληξσκέλν, φηαλ ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ραξάζζεηαη θεληξηθά αιιά ε εθαξκνγή ηεο πεξλά ζε πεξηθεξεηαθά φξγαλα. Απφ 

ηελ άιιε, ζεσξείηαη πνιηηηθά απνθεληξσκέλν, φηαλ θαη ε ράξαμε θαη ε πινπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αθνξά πεξηθεξεηαθά φξγαλα. Έηζη, κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο 

γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαηνπίδεηαη ζηελ ίδηα ηε ζρνιηθή 

κνλάδα (Πξίληδαο, 2005). Χο απφξξνηα ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θνζηίδεη ιηγφηεξν, ελψ 

θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ηαρχηεξα. Βεβαίσο δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ην 

ελδερφκελν θαηάρξεζεο εμνπζίαο ή/θαη ζπαηάιεο πφξσλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005).  
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ε επίπεδν ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ζαθέο φηη ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ βαζκφ ζπγθεληξσηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. ην απνθεληξσκέλν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ε ζρνιηθή κνλάδα ζπληζηά θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε θαη άζθεζε 

πνιηηηθήο, γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ αιιά θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2005). Ζ 

κέξηκλα ελφο απνθεληξσκέλνπ ζρνιείνπ είλαη λα παξέρεη επξχ θαη πνηνηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

έξγν. Αλαγλσξίδεη ηε δηνηθεηηθή - ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία, δειαδή ηελ πξνζεγγίδεη σο κέζν θαη φρη σο ζθνπφ, ελψ επηδηψθεη ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. ε απηφ ην πιαίζην ν δηεπζπληήο εζηηάδεη ζε 

νξζνινγηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δελ αξθείηαη λα εθαξκφδεη 

ζσζηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σε ρξεζηκνπνηεί σο κέζν γηα λα δεκηνπξγήζεη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ν ζεκειηψδεο ζθνπφο είλαη 

ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν. Γη‘ απηφ, πξέπεη λα είλαη ν ηθαλφηεξνο επηζηεκνληθά 

θαη παηδαγσγηθά εθπαηδεπηηθφο, λα ιεηηνπξγεί σο εθπαηδεπηηθφο-παηδαγσγφο. Με άιια 

ιφγηα, σο πξψηνο κεηαμχ ίζσλ (Primus inter pares) (Πξίληδαο, 2005, ζει.234).  

 Χζηφζν, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπγθεληξσηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ε ζρνιηθή κνλάδα εκθαλίδεηαη ζε ξφιν απνδέθηε 

απνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο αλαθνξηθά κε ηε ζθνπνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

– ζε ξφιν απιψο εληνινδφρνπ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ρσξίο λα έρεη νπζηαζηηθά ιφγν ζε 

δεηήκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ άκεζα. Δπηπιένλ, απνδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε λνκηκφηεηα 

θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο νκνηνκνξθίαο (Θεξηαλφο, 2012, Φξαγθνχιεο & 

Παπαδηακαληάθε, 2012).  

Χο απφξξνηα, ν δηεπζπληήο ζπληζηά απιψο έλαλ θξίθν ζηελ αιπζίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηεξαξρίαο θαη ε πξσηαξρηθή ηνπ κέξηκλα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βάζεη 

ησλ θαλφλσλ ηεο ηεξαξρίαο. Δθφζνλ είλαη έλαο ηθαλφο θαη έκπεηξνο γξαθεηνθξάηεο 

ραξαθηεξίδεηαη θαη θαιφο δηεπζπληήο, ελψ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε αμία ζηελ απαξέγθιηηε 

εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία 

ζην εζσηεξηθφ ηεο κνλάδαο (Πξίληδαο, 2005). 

Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ην κάλαηδκελη 

Μνινλφηη, ινηπφλ, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεη ν ζπγθεληξσηηζκφο, 

παξάιιεια αλαθχπηεη ην αίηεκα ν δηεπζπληήο λα ιεηηνπξγεί σο εγέηεο θαη κάλαηδεξ. Απφ 

ηελ άιιε, δηαηππψλνληαη πξνβιεκαηηζκνί ζε ηί βαζκφ έρεη ηα αληηθεηκεληθά θαη 

ππνθεηκεληθά εθφδηα, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη εγεζία θαη δηνίθεζε. 

Ζ εθπαηδεπηηθή, ινηπφλ, εγεζία θαη δηνίθεζε είλαη πεδία κειέηεο θαη εθαξκνγήο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη γεληθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Ο Bolam (1999 ζει.194 ζην Bush, 2008) νξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ κάλαηδκελη σο «κία 

εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ζπκθσλεκέλεο πνιηηηθήο», ελψ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία ζεσξεί φηη «ζηνλ ππξήλα ηεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε-

ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θξίλεη αλαγθαίν θαη γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

κεηακφξθσζε». Ο Sapre (2002, ζει.102 ζην Bush, 2008) ππνζηεξίδεη φηη ην κάλαηδκελη 

είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ απνδνηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ νξγαλσζηαθψλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο Glatter (1979, ζει.16 ζην Bush, 2008) εθθξάδεη ηε ζέζε φηη νη ζπνπδέο 

κάλαηδκελη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαζψο θαη γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζψο θαη κε φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ζηα νπνία ππάγνληαη. Γειαδή ην 

κάλαηδκελη θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί παξάγνληεο ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο Bush (2008, ζει.2) δειψλεη ξεηά φηη «ην πεηπρεκέλν 

κάλαηδκελη απαηηεί έλα μεθάζαξν δεζκφ κεηαμχ ζθνπψλ, ζηξαηεγηθήο θαη ιεηηνπξγηθνχ 

κάλαηδκελη». 

Δπηπξφζζεηα, έλαο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο κειεηεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζεγγίδνπλ ηελ εγεζία θαη δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε σο αλζξσπηζηηθφ θαη εζηθφ 

εγρείξεκα παξά σο επηζηεκνληθφ. Σαπηφρξνλα, επηδεηθλχνπλ ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε 

ην έξγν ησλ κάλαηδεξ (πρ εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ιήςε απνθάζεσλ, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, δηαρείξηζε πφξσλ), αιιά θαη ζρεηηθά κε ην ηί ππάξρεη ζην έξγν ηνπο πνπ 

δεκηνπξγεί ηε δηαθνξά (πρ θαζνδήγεζε ηεο αιιαγήο, πξνψζεζε ηεο κάζεζεο θαη 

επεξεαζκφο ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ). Απφ ηελ 

άιιε, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη ζηηο ζηνρεχζεηο ηεο 

(πρ εζηθέο, αμηαθέο) θαη φρη κφλν ζηα απνηειέζκαηα πνπ ε άζθεζή ηεο επηθέξεη (Heck & 

Hallinger, 2005).  

Οη Heck & Hallinger (2005) νξίδνπλ ην κάλαηδκελη θαη ηε δηνίθεζε (administration) σο 

ηηο δηνηθεηηθέο-δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηαηεξνχλ ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ, φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε άζθεζε 

ειέγρνπ. Απφ ηελ άιιε, πεξηγξάθνπλ ηελ εγεζία σο κία ζεηξά ιεηηνπξγηψλ πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (stakeholders), ψζηε λα θηλεζνχλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Οη Koontz et al., (1982 ζην αΐηεο, 2005, ζει.27) πξεζβεχνπλ φηη 

«έλαο πνπ εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ manager ή ηνπ δηεπζπληή ζε επηρείξεζε, λνζνθνκείν 

θαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο (πρ εθπαηδεπηηθνχο) θάλεη ην ίδην έξγν δηνίθεζεο». 

Μάιηζηα, ν Sergiovanni ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ ζε έλα δηεπζπληηθφ ζηέιερνο 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο (ηερληθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο), πνπ ζπλδένληαη 

κε βξαρππξφζεζκα, ηαθηηθά θαη νξγαλσηηθά απνηειέζκαηα. Απηέο είλαη σο πξνο ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο δηαρεηξηζηηθέο. Υάξε ζε απηέο ηηο ηθαλφηεηεο επηηειεί ζσζηά ην 

έξγν ηνπ, αιιά γηα λα αζθήζεη εγεζία απαηηείηαη λα αλαιάβεη έλαλ ζπκβνιηθφ ή θαη 

πνιηηηζηηθφ ξφιν, ελψ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επηβάιιεηαη λα είλαη ζηξαηεγηθφο θαη 

καθξνπξφζεζκνο (Sergiovanni, 1985 ζην Ηνξδαλίδεο, 2005).  

Απϐ την ϊλλη, ο Murphy αναφϋρεται ςτην αλλαγό του νοόματοσ τησ εκπαιδευτικόσ ηγεςύασ. 
Πρϐκειται για ϋνα επϊγγελμα, επιςημαύνει, που χτύζεται πϊνω ςτα θεμϋλια τησ κοινωνικόσ 
δικαιοςϑνησ, τησ ςχολικόσ βελτύωςησ (διαμϋςου του ρϐλου του ηγϋτη ωσ εκπαιδευτό) και 
τησ δημοκρατικόσ κοινωνύασ. Ϊτςι, η ηγεςύα ωσ ηθικό υπηρεςύα ςημαύνει ϐτι η εςτύαςη 
αποδύδεται ςτισ επιπτώςεισ των χιλιϊδων καθημερινών αποφϊςεων που λαμβϊνονται απϐ 
το διευθυντό ενϐσ ςχολεύου ςε ζητόματα αξιών και ηθικόσ. Γι’ αυτϐ, η νϋα επιςτόμη τησ 
διούκηςησ θα εύναι μύα επιςτόμη με αξύεσ και απϐ αξύεσ, ενώ το ϋργο του διευθυντό εύναι 
περιςςϐτερο αποςτολό παρϊ μύα δουλειϊ. Σαυτϐχρονα δημιουργεύ μια ηθικό τϊξη που θα 
ςυνδϋει τον ηγϋτη και τουσ ακολοϑθουσ του (followers) γϑρω απϐ ϋνα ςϑνολο αξιών και 
πεποιθόςεων (Murphy, 2005). 

πκπεξάζκαηα 
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πλάγεηαη, ινηπφλ, φηη έλαο  δηεπζπληήο πξέπεη λα δηαζέηεη κία επξεία βεληάιηα 

ηθαλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη απνδνηηθφο ζηνλ ξφιν ηνπ. 

πλεπψο, θαιείηαη λα επηζηξαηεχεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη (Πξνγξακκαηηζκφο, 

Οξγάλσζε, Γηεχζπλζε, Έιεγρνο – αμηνιφγεζε, Λήςε απνθάζεσλ), αιιά ηαπηφρξνλα λα 

ηηο ππεξβαίλεη επηδεηθλχνληαο εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ αζθψληαο 

εγεζία. 

ην πιαίζην απηφ, δελ πξέπεη λα αλαιψλεηαη απιψο ζε έλαλ δηεθπεξαησηηθφ ξφιν, εθφζνλ 

σο ζηέιερνο ηεο δηνίθεζεο έρεη νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ελψ κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο αιιά θαη ζηελ απνδνρή απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. πλεπψο, θξίλεηαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο λα κεηαηνπηζηεί απφ ηε ζηαηηθή εηθφλα ηνπ δηεπζπληή θαη λα 

ιεηηνπξγεί σο δηεπζπληήο-εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ην πιαίζην απηφ θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαηαξράο ηα εξγαιεία ηεο δηεχζπλζεο, δειαδή 

ηελ ηζρχ, ηελ εμνπζία, ηελ επηξξνή θαη ηα πξνζσπηθά γλσξίζκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

ηε ζπλέρεηα λα εθαξκφδεη εγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο γηα λα 

επηηχρεη εληέιεη βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πςειφ εζηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Γη‘ απηφ, εθφζνλ κε ηε δξάζε ηνπ επεξεάδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ απηφ ιεηηνπξγεί θαη ζθέθηεηαη ν δηεπζπληήο θξίλεηαη σο ν βαζηθφηεξνο 

ζπληειεζηήο γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο (Μπξίληα, 

2008). Άξα επηδεηείηαη κέζσ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ηνπ λα πεηχρεη ψζηε ε 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηνχκελα ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο αιιά θαη 

ζηηο αιιαγέο ησλ θαηξψλ. 

Δμάιινπ, θαη ζην άξζξν 27 ηεο θαλνληζηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ 2002 

αλαθέξεηαη φηη «Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο αιιά θαη επηζηεκνληθφο-παηδαγσγηθφο 

ππεχζπλνο ζην ρψξν απηφ», ελψ ν ξφινο ηνπ είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη παξαδεηγκαηηθφο, 

θαζψο ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, ζην πξφζσπφ ηνπ 

ηέκλνληαη ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη γη‘ απηφ ζπληζηά φρη κφλν 

ηνλ δηνηθεηηθφ αιιά θαη ηνλ επηζηεκνληθφ-παηδαγσγηθφ πξντζηάκελν (Πξίληδαο, 2005).  

Χο εθ ηνχηνπ, ε άζθεζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Rosenbusch, πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. πγθεθξηκέλα, ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ησλ ζρνιείσλζα πξέπεη λαπξνζαξκφζνπληελ εθπαηδεπηηθήηνπο πξννπηηθή, πνπ 

ζεκαίλεη φηη επηβάιιεηαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη λαθπξηαξρνχλέλαληη ησλ φπνησλ 

δηνηθεηηθψλ απαηηήζεσλ. Δπίζεο, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλείλαη ππνρξεσκέλνη λα 

εξγάδνληαηκε ηα παηδηά πξνσζψληαο ηε κάζεζε, ελψ λα 

είλαηπεξηζζφηεξνπξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο παξά λα 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αλεπάξθεηά ηνπο. Απαηηείηαη, ινηπφλ,έλαο λένοπξνζαλαηνιηζκφο 

πνπ λα πξνσζεί ηα δπλαηά ζεκεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αληί λα κεηξά ηηο φπνηεο 

αδπλακίεο ηεο (Rosenbusch, 1997 ζην Huber, 2004). Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ 

βεβαίσο ηελ απφ κέξνπο ηνπ ελεξγνπνίεζε εγεηηθψλ-δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

Πεξαηηέξσ, νη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηε«ινγηθήηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ 

εαπηφ ηνποθαη ζηνπο άιινπο», πνπ ζεκαίλεη λαέρνπλεκπηζηνζχλεζηηο ηθαλφηεηέοηνπο 

θαζψο θαη ζεεθείλεοηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλε ελδπλάκσζε, ε γλήζηα 

αληηπξνζψπεπζεθαη νηαλεμάξηεηεο δξάζεηο. Δπηβάιιεηαη λα ελεξγνχλ ζχκθσλακε ηελ 
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αξρή ηεο«ζπιινγηθφηεηαο αληί ηεο ηεξαξρίαο»: νη αηνκηθέο θαηνη ζπιινγηθέο 

επζχλεοπξέπεη λαγίλνληαη ζεβαζηέο θαη λα εθηηκάηαη ε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή αλάιεςε 

επζπλψλ, αιιά θαη ε ζπιινγηθφηεηα φζνλ αθνξά ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο (Huber, 2004). 

Μάιηζηα, ε θαηνρή κηαο εγεηηθήο-δηνηθεηηθήο ζέζεο απφ ηνλ δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο εμνπζίαο, γεγνλφο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα 

αμηνπνηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. Δθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα επηηπγράλεη 

απνηειέζκαηα ράξε ζηα κέζα πνπ ηνπ παξέρεη ε ζέζε, ραξαθηεξίδεηαη απιψο σο έλαο 

θαιφο πξντζηάκελνο. ηαλ φκσο πέξα απφ ηελ εμνπζία ηεο ζέζεο δηαζέηεη θαη ηθαλφηεηεο 

πνπ ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί θαη επηξξνή ζηα κέιε ηεο νκάδαο, ηφηε 

αλαδεηθλχεηαη θαη σο θαιφο εγέηεο. Άξα ε ζεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ελφο 

«πξντζηακέλνπ» ή δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο θαη ελφο «εγέηε» «θαίλεηαη λα εληνπίδεηαη 

ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ζηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

κεγέζε ηνπ απνηειέζκαηνο» (αΐηεο, 2005, ζει.241).  

υμπεραςματικϊ, επιβϊλλεται κϊποιοσ να εύναι ηγϋτησ για να εύναι καλϐσ προώςτϊμενοσ και 
ςυνεπώσ «το δύπτυχο “ηγϋτησ-προώςτϊμενοσ” αποτελεύ τον ιδανικϐτερο ςυνδυαςμϐ. 
υνεπώσ, η δϐμηςη διευθυντών που υπερβαύνουν τισ τυπικϋσ λειτουργύεσ του μϊνατζμεντ, 
αλλϊ και που  ςτο πρϐςωπϐ τουσ ςυγκερϊζονται ηγετικϋσ και διοικητικϋσ ικανϐτητεσ 
αποτελεύ το πρϐκριμα - αν και εφϐςον το μϋλημα εύναι να επιτελοϑν αποτελεςματικϊ τουσ 
πολλαπλοϑσ και αιτοϑμενουσ ρϐλουσ. 
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(IIRA). Δξγάζηεθε σο εξεπλεηήο ζε πνιιά projects. Δίλαη ζπγγξαθέαο ελλέα βηβιίσλ, κε 

πνιιέο δεκνζηεχζεηο ζε ειιεληθά θαη μέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Έρεη γξάςεη ηα 

βηβιία: Δξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη επξσπατθή νινθιήξσζε, εθδ. άθθνπιαο Αλη. Ν., 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο, εθδ., Κξηηηθή, Ζ δηεχξπλζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, εθδ. Κξηηηθή. 

  

mailto:theodoroskoutroukis@cyta.gr
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Ζ έλλνηα ηεο «ρέζεο» ζηελ εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πκβνπιεπηηθήο 
 

Υνιέβαο Νηθφιανο 

χολικϐσ ϑμβουλοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, 
Περιφερειακό Διεϑθυνςη Π. & Δ. Εκπαύδευςησ Δυτικόσ Ελλϊδασ 

nicholevas@sch.gr 
  

ηαθαξίθα Δπαγγειία 

Τπεϑθυνη Αγωγόσ Τγεύασ Π.Ε. Β΄ Αθόνασ 
Περιφερειακό Διεϑθυνςη Π. & Δ. Εκπαύδευςησ Αττικόσ 

siafev@yahoo.gr 

Πεξίιεςε 

τενϊ ςυνδεδεμϋνη με τισ γενικϋσ αρχϋσ τησ επικοινωνύασ εύναι η ϋννοια τησ 
«ςχϋςησ» και οι παρϊμετροι που τη διϋπουν. Αυτϋσ οι παρϊμετροι ςϑμφωνα με τη 
βιβλιογραφύα μπορεύ να εύναι η ϋννοια, τα χαρακτηριςτικϊ, τα εύδη, οι γνόςιεσ και μη 
γνόςιεσ ςχϋςεισ, τα επύπεδα και οι θεωρύεσ αυτόσ. την ϋννοια τησ ςχϋςησ ενυπϊρχει 
η ϋννοια του ζεϑγουσ ϐπου με αντιθετικοϑσ μηχανιςμοϑσ τα μϋλη 
αλληλοςυμπληρώνονται βαθμιαύα και ςυνεχώσ. Η καθημερινϐτητα μασ δεύχνει 
διαρκώσ ϐτι η επαφό με το ςυνϊνθρωπϐ μασ δεν εύναι ϋνα παιχνύδι που κερδύζουμε 
μια φορϊ και ζοϑμε ευτυχιςμϋνοι ςτην υπϐλοιπη ζωό μασ. Εύναι ϋνα μϋςο ειλικρινοϑσ 
«κύνηςησ» προσ τον Ωλλον. Ϊνα μϋςο να μοιραζϐμαςτε ανθρώπινα, τα ανθρώπινα 
προβλόματα και τισ ανηςυχύεσ μασ. Αυτό η «κύνηςη» θα μασ απαςχολόςει ςε αυτόν 
την εργαςύα, που ςκοπϐ ϋχει με την επιςόμανςη των βαςικών ςτοιχεύων,  των 
κατηγοριών, των προϒποθϋςεων, των χαρακτηριςτικών των «χϋςεων» καθώσ και 
τησ ςχϋςησ Τποκειμϋνου – Αντικειμϋνου ςε αντιπαρϊθεςη με τη «υνϊντηςη» να μασ 
βοηθόςει ύςωσ ςτην καλϑτερη επύτευξό τησ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Γνόςιεσ – Μη Γνόςιεσ χϋςεισ, υνϊντηςη, Κύνηςη  

Δηζαγσγή 

Με την παροϑςα εργαςύα  ϋγινε προςπϊθεια να προςεγγιςτεύ  η ϋννοια τησ ςχϋςησ, μιασ 
και το θϋμα εύναι αρκετϊ ςημαντικϐ αλλϊ και πολυςϑνθετο, που απαντϊ ςε μια ςειρϊ 
ερωτημϊτων που απαςχολοϑν το καθϋνα μασ τϐςο ςτη δϑςκολη επικοινωνύα με τον εαυτϐ 
μασ ϐςο με τουσ ϊλλουσ ςε μια προςπϊθεια να ξεπεραςτοϑν οι δυςκολύεσ και να 
εγκαθιδρυθεύ μια ουςιαςτικό και αληθινό ςχϋςη. Μϋςα απϐ την εξϋταςη τησ βιβλιογραφύασ 
θα εςτιϊςουμε κυρύωσ ςτη διερεϑνηςη εκεύνων των παραμϋτρων τησ ϋννοιασ που την 
προςδιορύζουν, ϐπωσ τα χαρακτηριςτικϊ τησ, τα εύδη, τα επύπεδα και οι θεωρύεσ με ιδιαύτερη 
ϋμφαςη ςτην ανθρωπιςτικό προςϋγγιςη. ϑμφωνα με το ςημαντικϐτερο εκπρϐςωπϐ τησ 
τον C. Rogers, ο ϊνθρωποσ θεωρεύται ϐτι εύναι απϐ τη φϑςη του ενεργητικϐ ον. Η ζωό του 
διαπνϋεται απϐ μια θεμελιώδη, ιςχυρό, εποικοδομητικό τϊςη να «πραγματώςει» τισ 
δυνατϐτητϋσ του και να ϋχει μια πλόρη, πολϑπλοκη, ολϐπλευρη ανϊπτυξη. Σο «πρϐςωπο» 
ϐταν ενεργεύ με πληρϐτητα απολαμβϊνει ολικό αυτοαποδοχό, ϋχει επιτυχύα ςτισ 
διαπροςωπικϋσ του ςχϋςεισ και εύναι πλόρωσ αυθϐρμητα ανοιχτϐ ςτην εμπειρύα κϊθε 
ςτιγμόσ (Rogers, 1961: 16-18). Οι απϐψεισ του Rogers εύχαν μεγϊλη απόχηςη και ςτα 
εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα των διϊφορων χωρών. ϑμφωνα με τισ δϋκα βαςικϋσ αρχϋσ που 
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διατϑπωςε, η μϊθηςη θεωρεύται ςημαντικό ϐταν εύναι ςχεςιοδυναμικό και το περιεχϐμενϐ 
τησ γύνεται αντιληπτϐ και ςχετύζεται με τουσ ςτϐχουσ του ύδιου του μαθητό (Rogers, 1969: 
186), αλλϊ και ϐςο λιγϐτερο νιώςει το ϊτομο ϐτι απειλεύται, τϐςο μπορεύ να αξιοποιηθεύ η 
εμπειρύα του ςε πολλϊ επύπεδα και η μϊθηςη να γύνει αποτελεςματικϐτερη (Rogers, 1969: 
194). 

Η ϋννοια τησ «χϋςησ» 

    Βαςικό μασ προςϋγγιςη ςτο θϋμα των χϋςεων θα εύναι η Προςωποκεντρικό θεωρύα του C. 
Rogers, η οπούα υποςτηρύζει ϐτι ο ϊνθρωποσ διαθϋτει απϐ μϐνοσ του την ικανϐτητα για 
προςωπικό ανϊπτυξη και αυτοπραγμϊτωςη (Μαλικιώςη – ΛοϏζου, 1993:141). Η 
ςημαντικϐτητα τησ ςχϋςησ εςτιϊζεται και ςτη ςημαςύα που ϋδωςε ο ύδιοσ ο Rogers ςτην 
αλλαγό τησ προςωπικϐτητασ του πελϊτη, που προόλθε μϋςα απϐ τισ πολλϋσ προςωπικϋσ 
εμπειρύεσ που εύχε απϐ τισ θεραπευτικϋσ ςχϋςεισ μαζύ τουσ(Μαλικιώςη – ΛοϏζου, 1993). Αλλϊ 
και η υπαρξιακό θεωρύα ςυμβουλευτικόσ, που ϋχει αρκετϊ κοινϊ ςημεύα με τη θεωρύα του 
Rogers, τονύζει τη ςπουδαιϐτητα τησ θεραπευτικόσ ςχϋςησ (Μαλικιώςη – ΛοϏζου, 1993).  
    την ϋννοια τησ ςχϋςησ ενυπϊρχει η ϋννοια του ζεϑγουσ ϐπου με αντιθετικοϑσ μηχανιςμοϑσ 
τα μϋλη αλληλοςυμπληρώνονται βαθμιαύα και ςυνεχώσ. Εύναι μια γενικό κατϊςταςη ϐπου 
κυρύωσ εμφανύζεται ςε πρϐςωπα χωρύσ να αποκλεύεται η εμφϊνιςη τησ και ςε καταςτϊςεισ, 
γεγονϐτα, ιδϋεσ και αντικεύμενα. Ψσ κατϊςταςη ςυνδϋει τα περιςςϐτερα ϊτομα τα οπούα όδη 
αιςθϊνονται «κοινωνικού του περιϋχοντοσ». 
    ϑμφωνα με το ϊλιβαν «...κϊθε προςωπικό ανϊπτυξη και οπιςθοδρϐμηςη,  καθώσ 
και κϊθε προςωπικό θεραπεύα ό ανϊπτυξη ϋρχονται δια μϋςω τησ ςχϋςησ μασ με 
ϊλλουσ ανθρώπουσ. Αυτϐ που εύμαι κϊθε δεδομϋνη ςτιγμό, ςτη διαδικαςύα μου να γύνω 
ϋνα ολοκληρωμϋνο ϊτομο, καθορύζεται απϐ τισ ςχϋςεισ μου με εκεύνουσ που με αγαπϊνε ό 
αρνοϑνται να με αγαπόςουν, με εκεύνουσ που αγαπώ ό αρνοϑμαι να αγαπόςω». Αυτό η ςχϋςη 
κατϊ τον Ροwell  πρϋπει να εύναι τϋτοια ώςτε «να εύμαι ελεϑθεροσ να ςου πω τισ ςκϋψεισ μου, 
να ςου πω τισ κρύςεισ και τισ εκτιμόςεισ μου, να ςου εκθϋςω τουσ φϐβουσ και τισ 
απογοητεϑςεισ μου, να παραδεχθώ ςε ςϋνα τισ αποτυχύεσ και την ντροπό μου, να μοιραςθώ μαζύ 
ςου τουσ θριϊμβουσ μου... » (Κοςμϊτοσ Β., 1998:121) 

 
Κατηγορύεσ χϋςεων 
Ϊχοντασ λοιπϐν την ϋννοια τησ ςχϋςησ κϊνουμε τον εξόσ διαχωριςμϐ ςε δυο μεγϊλεσ 
κατηγορύεσ. τισ ςχϋςεισ ϐπου οι ρϐλοι εύναι καθοριςμϋνοι και δημιουργοϑνται απϐ 
εξωτερικϋσ απαιτόςεισ ό και πιϋςεισ και ςτισ ςχϋςεισ που ξεκύνηςαν απϐ μϐνεσ τουσ και που 
εθελοντικϊ μποροϑν να αρχύςουν να καλυτερϋψουν ό και να χειροτερϋψουν (Verderber 
R.,1998:256) 
Σϋτοια παραδεύγματα των παραπϊνω κατηγοριών των ςχϋςεων εύναι:  
α)  Χυχολογικοϑ περιεχομϋνου (ςχϋςεισ γιατρών και αςθενών)  
β)  Διαπροςωπικϋσ –επαγγελματικϋσ ςχϋςεισ, με ςημαντικϐ ρϐλο να ϋχουν οι μη λεκτικϋσ 
επιρροϋσ (πϋρα των λεκτικών), ϐπωσ ο ρϐλοσ τησ εμφϊνιςησ, των ςτϊςεων και των 
κινόςεων του ςώματοσ, τησ οπτικόσ επαφόσ, των διαπροςωπικών αποςτϊςεων και των 
παραγλωςςικών φαινομϋνων, που αποτελοϑν κώδικεσ ιςχϑοσ και διαδραματύζουν ρϐλο ςτισ 
ιεραρχικϋσ ςχϋςεισ (Πολεμικϐσ κ.ϊ., 2011: 92-114). 
γ) Κοινωνικοπολιτιςτικοϑ περιεχομϋνου (ςχϋςεισ μορφωτικοϑ και πολιτιςτικοϑ χαρακτόρα) 
δ) φιλικοϑ περιεχομϋνου 
ε) ερωτικοϑ περιεχομϋνου 
ςτ) οικογενειακοϑ περιεχομϋνου 
 

Προϒποθϋςεισ χϋςεων 
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Παρϐλα αυτϊ η εγκαθύδρυςη ςχϋςησ ανεξαρτότωσ κατηγορύασ ϋχει οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ 
που αφενϐσ πρϋπει να πληροϑνται ϐλεσ και αφετϋρου ανϊλογα με την κατηγορύα ςε κϊποια 
προϒπϐθεςη ενδεχομϋνωσ πρϋπει να δώςουμε μεγαλϑτερη βαρϑτητα και ςε κϊποια ϊλλη 
ϐχι. Ϊτςι θεωροϑμε ωσ απαρϊβατεσ προϒποθϋςεισ για την πραγμϊτωςη τησ ϋννοιασ τησ 
ςχϋςησ τα παρακϊτω: 
α) Σο επικοινωνιακϐ εγχεύρημα (ο λϐγοσ τησ προςπϊθειασ ό τελικϊ τησ δημιουργύασ τησ 
ςχϋςησ) 
β) Η θετικό ςυμπεριφορϊ (αναγνωρύζουμε τον ϊλλο εκ των προτϋρων δεν τον 
αμφιςβητοϑμε) 
γ) Εμπιςτοςϑνη ςτον ϊλλο θεωρώντασ ϐτι ϋρχεται χωρύσ προςωπεύο πρϊγμα που κϊνουμε 
και εμεύσ 
δ) υγκϋντρωςη ςτο πλαύςιο αναφορϊσ του ϊλλου (ικανϐτητα ακρϐαςησ, ικανϐτητα 
ανταπϐκριςησ και αναφϋρουμε με ςυντομύα τον οριςμϐ τησ ακρϐαςησ ωσ μια ενεργϐ 
διαδικαςύα που περιλαμβϊνει την προςοχό, κατανϐηςη, αξιολϐγηςη, μνόμη και 
ανταπϐκριςη). (Verderber R.,1998: 194) 
ε) Εγκαθύδρυςη κλύματοσ πραγματικόσ, ιςϐτιμησ  αμοιβαιϐτητασ ςτη διαλογικό φϊςη 
 

Σα χαρακτηριςτικϊ των χϋςεων 

Οι ςχϋςεισ αποβαύνουν θετικϋσ και αποτελεςματικϋσ ϐταν ϋχουν ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ. 
Αυτϊ εύναι: 

 Σχζςεισ ανοιχτζσ που επιτρζπουν και ςτα δφο μζρθ να επικοινωνοφν    με ειλικρίνεια 
και αμεςότθτα (Gordon, 7974, ς. 24, όπωσ αναφζρεται από το Ματςαγγοφρα, 2000:370-371). 
 Σχζςεισ φροντίδασ, που εκφράηουν με αμοιβαίο τρόπο το ενδιαφζρον τθσ μιασ πλευράσ 
για τθν άλλθ (Gordon, 7974, ς. 24, όπωσ αναφζρεται από το Ματςαγγοφρα, 2000:370-371). 
 Σχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ και όχι μονομεροφσ εξάρτθςθσ τθσ μιασ  πλευράσ απ' τθν 
άλλθ (Gordon, 7974, ς. 24, όπωσ αναφζρεται από το Ματςαγγοφρα, 2000:370-371). 
 Σχζςεισ  διάκριςθσ, ϊςτε  οι  δυο  πλευρζσ να  αναπτφςςουν τθν  ατομικότθτα τουσ 
(Gordon, 7974, ς. 24, όπωσ αναφζρεται από το Ματςαγγοφρα, 2000:370-371). 
 Σχζςεισ αμοιβαιότθτασ, ϊςτε να μθν ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ του ενόσ ςε βάροσ του 
άλλου (Gordon, 7974, ς. 24, όπωσ αναφζρεται από το Ματςαγγοφρα, 2000:370-371). 
 Σχζςεισ ενςυναίςκθςθσ, που ςθμαίνει, ςφμφωνα με το Rogers, να αντιλαμβάνεται κανείσ 
το εςωτερικό πλαίςιο αναφοράσ του άλλου ανκρϊπου με ακρίβεια, με τα ςυναιςκθματικά 
ςτοιχεία και νοιματα που ενυπάρχουν ςε αυτό, ςα να ιταν ο άλλοσ άνκρωποσ, χωρίσ όμωσ να 
ξεχάςει ποτζ τον όρο «ςαν» (Μαλικιϊςθ – Λοΐηου, 1993:327). 
 Σχζςεισ «κεραπευτικζσ», όταν δυο πρόςωπα βρίςκονται ςε ψυχολογικι επαφι. Σε αυτοφ 
του είδουσ ςχζςθ ο πρϊτοσ, που τον ονομάηουμε «πελάτθ», βρίςκεται με τον εαυτό του ςε 
κατάςταςθ αςυμφωνίασ, μθ ςυνοχισ, είναι ευτραυμάτιςτοσ και αγχωμζνοσ. Ο δεφτεροσ, που κα 
ορίςουμε ωσ ¨κεραπευτι», είναι ςε ςυμφωνία εξωτερικι και εςωτερικι, είναι ολόκλθροσ και 
γνιςιοσ μζςα ςτθ ςχζςθ. Ο κεραπευτισ αιςκάνεται μια «εμπακθτικι» κατανόθςθ για το 
εςωτερικό πλαίςιο αναφορϊν του πελάτθ και επιχειρεί να κοινοποιιςει αυτι του τθν εμπειρία, 
γεγονόσ που ςυντελεί αφάνταςτα ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ κεραπευτικισ αποκατάςταςθσ του 
πελάτθ (Κοςμόπουλοσ, 1996). 

 

 

Η χϋςη Τποκεύμενο – Αντικεύμενο ςε αντιπαρϊθεςη με τη «υνϊντηςη»  
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 τη γλώςςα τησ υπαρξιακόσ ψυχολογύασ, ςυνϊντηςη ςημαύνει μια ξεχωριςτό ςχϋςη 
ανϊμεςα ςε δυο πρϐςωπα. Ανϊμεςα ςε πρϐςωπα που ϋχει επιτευχθεύ ςυνεννϐηςη ό 
επικοινωνύα. Μια ϑπαρξη επικοινωνεύ με μια ϊλλη ϑπαρξη ,μια ϑπαρξη μοιρϊζεται τα πϊντα 
με μια ϊλλη ϑπαρξη. Ο Γκαμπριϋλ Μαρςϋλ αποκαλεύ αυτό  τη ςχϋςη "οντολογικό 
κοινωνύα", μια πραγματικό ςυγχώνευςη δϑο ανθρώπων. Ο Μαρςϋλ εξηγεύ ϐτι οι ςυγκινόςεισ 
και η ςυμπϊθεια μασ δε ζωντανεϑουν ϐταν αντιμετωπύζουμε τα βϊςανα των ϊλλων ςτην 
καθημερινό μασ ζωό. Απλϊ για κϊποιο λϐγο δεν μποροϑμε ν' ανταποκριθοϑμε ς' αυτϋσ. 
Απλϊ δεν υπϊρχουν για μασ. Ψςτϐςο μπορεύ να λϊβουμε κϊποιο μόνυμα απϐ κϊποιο 
μακρινϐ φύλο και αυτϐματα να εύμαςτε δύπλα του ςτη χαρϊ ό ςτη λϑπη, νιώθοντασ το 
ςυναύςθημα του το οπούο βιώνουμε κιϐλασ.(Powell ,1993 : 44,45) 

ϑμφωνα με τον Μϊρτιν Μπιοϑμπερ φιλϐςοφου τησ διαπροςωπικϐτητασ ςτη ςυνϊντηςη 
το ϊλλο ϊτομο δεν εύναι πλϋον πρϐςωπο απρϐςωπο 'αυτϐσ' ό 'αυτό', αλλϊ για το δικϐ μου 
εγώ γύνεται ϋνα ευαιςθητοποιημϋνο αλληλοεξαρτημϋνο 'εςϑ'. Σο ϊλλο πρϐςωπο γύνεται με 
κϊποιο μυςτηριώδη και ςχεδϐν ακαθϐριςτο τρϐπο μια ξεχωριςτό ϑπαρξη ςτα μϊτια μου 
μϋροσ του κϐςμου μου και μϋροσ του εαυτοϑ μου. Μπαύνω ϐςο εύναι δυνατϐ ςτο κϐςμο τησ 
πραγματικϐτητασ του και μπαύνει κι εκεύνο ςτον κϐςμο τησ δικόσ μου πραγματικϐτητασ. 
(Powell, 1993:45) 

Εκεύ που υπϊρχει αληθινό επικοινωνύα το ενδιαφϋρον των ανθρώπων που παύρνουν 
μϋροσ ςε μια τϋτοια ςχϋςη δεν απευθϑνεται τϐςο ςτα προβλόματα ό τισ λϑςεισ τουσ ϐςο 
ςτην επικοινωνύα και τη ςϑμπνοια. Ανούγω τον εαυτϐ μου και τον κϐςμο μου ςε ςϋνα για να 
μπεισ, και εςϑ ανούγεισ τον εαυτϐ ςου και τον κϐςμο ςου ς' εμϋνα για να μπω εγώ. ου ϋχω 
επιτρϋψει να με βιώςεισ ςαν ϊνθρωπο, με ϐλη την πληρϐτητα μου ςαν ϊτομο, και ς' ϋχω 
βιώςει κι εγώ με τον ύδιο τρϐπο.- Βιώνω ςυνεχώσ τη ςυνεχό ανϊπτυξη, την ςυνεχώσ 
καινοϑργια πραγματικϐτητα ςου και εςϑ βιώνεισ την πραγματικϐτητα τη δικό μου. (Powell, 
1993) 

Για να πραγματωθεύ η ϋννοια τησ ςχϋςησ αναφϋρθηκε πωσ η επικοινωνύα πρϋπει να εύναι 
ουςιαςτικϊ πραγματικό, να θϋλουμε και να μποροϑμε να μποϑμε ςτη θϋςη του ϊλλου και να μη 
ξεγελοϑμε ό μπερδεϑουμε τον εαυτϐ μασ με επικοινωνύα τϑπου κοινωνικών ςυμβϊςεων 
εμεύσ και οι απϋναντι που πρϋπει κϊτι να ποϑμε επειδό ϋτςι επιβϊλλεται, επειδό ϋτςι εύναι 
το πρϋπον, ϐταν δε επικοινωνόςουμε, να ϋχουμε και την πλαςματικό ευχαρύςτηςη πωσ κϊτι 
κϊναμε. 

Σισ κοινωνικϋσ ςυμβϊςεισ τισ υπηρετόςαμε, ϐμωσ το κενϐ που λογικϊ θα ϋπρεπε να' χει 
φϑγει παραμϋνει, αν δε μεγαλώνει,  μαζύ με την απορύα του τι ςυμβαύνει και δε νιώθουμε πιο 
ολοκληρωμϋνοι, τι ςυμβαύνει και νιώθουμε πωσ ο ϊλλοσ όταν "κϊποιοσ". 

Οι θεωρητικού τησ επικοινωνύασ την ϋχουν χωρύςει ςε πϋντε επύπεδα που το καθϋνα 
αντιπροςωπεϑει την θϋληςη ό την ικανϐτητα να μποϑμε πραγματικϊ ςτον κϐςμο του ϊλλου , να 
βιώςουμε τα ςυναιςθόματα του , την πραγματικϐτητα του. 

Αρχύζοντασ απ' το επύπεδο πϋντε αναφερϐμαςτε ςτη ςτερεϐτυπη ςυζότηςη που 
πραγματώνεται μϋςα απϐ φρϊςεισ του τϑπου «τι κϊνεισ», «τι κϊνει η οικογϋνεια ςου», 
«χϊρηκα που ςε εύδα» κ.λ.π. 

το επύπεδο τϋςςερα εξακολουθεύ να υπϊρχει η ϊρνηςη ουςιαςτικόσ επικοινωνύασ. Η 
θεματογραφύα των ςυζητόςεων περιφϋρεται ςτην απλό αναφορϊ καταςτϊςεων και προςώπων 
χωρύσ να μπει και το προςωπικϐ ςτοιχεύο ό μπορεύ να ϋχει και τη μορφό κουτςομπολύςτικησ 
ςυζότηςησ. -Δε δύνουμε οϑτε και ζητϊμε κϊτι το ουςιαςτικϐ. 

Σο επύπεδο τρύα χαρακτηρύζεται απϐ λύγο περιςςϐτερη επικοινωνύα . Αναφϋρω προςωπικϊ 
ςτοιχεύα, ιδϋεσ, κρύςεισ, αποφϊςεισ, ϐμωσ η επικοινωνύα δεν εύναι ανοιχτό. Τπϊρχουν πϊρα 
πολλϋσ προϒποθϋςεισ τϐςο ςτον ϐγκο, ϐςο και ςτο εύδοσ και την ποιϐτητα των πληροφοριών 
που εναλλϊςςονται και εξαρτώνται πολϑ απ' αυτϐ που επιθυμώ απ' τον ϊλλον. «Θϋλω να εύμαι 
ςύγουροσ ϐτι θα με αποδεχτεύσ με τισ ιδϋεσ, τισ κρύςεισ και τισ αποφϊςεισ μου. Αν αναςηκώςεισ 
τα φρϑδια ό ςτενϋψεισ τα μϊτια, αν χαςμουρηθεύσ ό κοιτϊξεισ το ρολϐι ςου, πιθανϐν ν' αποςυρθώ 
ςε ποιο αςφαλϋσ ϋδαφοσ. Θα ςπεϑςω ςτο καταφϑγιο τησ ςιωπόσ ό θ' αλλϊξω το θϋμα τησ 
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ςυζότηςησ ό ακϐμα χειρϐτερα , θ' αρχύςω να λϋω πρϊγματα που υποψιϊζομαι ϐτι θϋλεισ ν' 
ακοϑςεισ. Θα προςπαθόςω να ςου γύνω ευχϊριςτοσ». (Powell, 1993:52) 

το επύπεδο δϑο εκφρϊζουμε ιδϋεσ, κρύςεισ, πεποιθόςεισ ϐχι ϐμωσ ϐπωσ ςτο επύπεδο τρύα. 
ϑμπτωςη ιδεών, κρύςεων, πεποιθόςεων ανϊλογα με τον τϐπο και το χρϐνο που τα 
εκφρϊζουμε ςυνεπϊγεται ςϑμφωνουσ ςυνομιλητϋσ ό τελικϊ ϊτομα που μασ καταλαβαύνουν, 
ϐπου 'επικοινωνοϑμε'. Αυτϐ δεν πρϐκειται να ςυμβεύ αν δεν υπειςϋλθει και η δικό μασ 
μοναδικϐτητα , δηλαδό τα ςυναιςθόματα που με διατρϋχουν κϊτω απ' αυτϋσ τισ ιδϋεσ. Ϊτςι 
μπορεύ ο ϊλλοσ να μασ καταλϊβει και κατ' αυτϐ τον τρϐπο θα τον καταλϊβουμε. Και γιατύ δεν 
κϊνουμε αυτϐ το απλϐ πρϊμα, λϑνοντασ ϋτςι μεγϊλο μϋροσ του προβλόματοσ μασ. άςωσ η 
απϊντηςη βρύςκεται ςτουσ κοινωνικοϑσ κανϐνεσ που λϋνε ϐτι η ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων 
εύναι ανεπύτρεπτη, πϐςο μϊλλον ςυναιςθημϊτων που για θρηςκευτικοϑσ κατϊ το πλεύςτον 
λϐγουσ φορτύζονται με πρϐςθετη αποτρεπτικϐτητα επειδό εύναι αμαρτύα ό επειδό θα 
καταλόξουμε ςτην κϐλαςη. - Ϊτςι η επιλογό γύνεται με κριτόριο τισ επενϋργειεσ που θα ϋχει η 
κρύςη για μασ ςε ςυγκινηςιακϐ επύπεδο, ϋχοντασ ταυτϐχρονα και το φϐβο ϐτι τϐςο ανοιχτό 
ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων περιςςϐτερα προβλόματα θα δημιουργοϑςε παρϊ θα ϋλυνε. 

Υτϊνοντασ ςτην κορυφαύα επικοινωνύα του επιπϋδου ϋνα θα δοϑμε ϐτι υπϊρχει η αύςθηςη 
τησ τϋλειασ και αμοιβαύασ ςϑμπτωςησ. Νιώθουμε ϐτι ο ϊλλοσ μοιρϊζεται τισ δικϋσ μασ 
αντιδρϊςεισ. Εύναι μια κατϊςταςη που μποροϑμε να νιώςουμε μϐνο κατϊ περιϐδουσ ςτη 
διϊρκεια τησ ζωόσ μασ που ςε ςχεςιακϐ επύπεδο πρϋπει να χαρακτηρύζεται απϐ εντιμϐτητα και 
ειλικρύνεια. 

 

Η «κύνηςη» πεμπτουςύα του Διαλογικοϑ Υαινομϋνου 

Η κύνηςη προσ τον Ωλλον δεν μπορεύ να γύνει αν δε διαθϋτουμε την απαιτοϑμενη 
ψυχολογικό και πνευματικό ωριμϐτητα αν δε βιώνουμε βαθιϊ την ελλειπτικϐτητα και 
μοναχικϐτητα αν δε κατορθώνουμε να ελευθερωθοϑμε απϐ οτιδόποτε αναςτϋλλει την ϋξοδο 
απϐ το εγώ και την κύνηςη προσ το εςϑ. Ο Krisnamurti κϊνει διϊκριςη ανϊμεςα ςτη 
μοναχικϐτητα και την μοναξιϊ. Μπορεύ κανεύσ να επικοινωνόςει αληθινϊ ϐταν υπϊρχει 
μοναχικϐτητα ϐταν δεν εύναι απλϊ και ωραύα ο εαυτϐσ του (Κοςμϐπουλοσ, 1995: 119) 

ϑμφωνα με τον Buber μϋςα ςτην αγϊπη ϋνα Εγώ, αναλαμβϊνει την ευθϑνη ενϐσ εςϑ και 
ενώ τα ςυναιςθόματα τα ϋχουμε η αγϊπη εύναι ϋνα γεγονϐσ που δημιουργεύται. Η 
αγαπητικό ςχϋςη ϋχει ϋνα χαρακτόρα ενεργητικϐ: δεν εύναι παθητικϐτητα ςταςιμϐτητα, 
ακινηςύα. Εύναι ενϋργεια την ξεκινϊει απϐ μϋςα μασ και ξαναγυρύζει ςε μασ, που εκτεύνεται ςτο 
ϊλλο και ςτον ϊλλον, κύνηςη αμφύδρομη και αληθινό για την Αλόθεια μϋςα απϐ προςεγγύςεισ 
μεταφυςικϋσ πολιτιςτικϋσ, παιδαγωγικϋσ, κοινωνικοοικονομικϋσ. Αν η αγαπητικό κύνηςη 
εμπνϋεται μϐνο απϐ το ςυναύςθημα και τισ παρορμόςεισ δεν θα μπορϋςει να φτϊςει ςτην 
ετεροκεντρικϐτητα, να ξεφϑγει απϐ τα δεςμϊ του ναρκιςςιςμοϑ.... Η ετεροκεντρικϐτητα εύναι 
μια κατϊςταςη μετϊ απϐ ϊςκηςη, μϋςα ςτο χρϐνο (Κοςμϐπουλοσ Α., 1995:127). Ο 
Κοςμϐπουλοσ αναφϋρεται ςτισ ςχϋςεισ δαςκϊλου - παιδιοϑ που ςυχνϊ εύναι ςαγηνευτικϋσ: οι 
φιλοδοξύεσ ό ο παιδιςμϐσ του δαςκϊλου αν τον γοητεϑςουν κινδυνεϑει η παιδαγωγικό 
ορθοτομύα. Και το ύδιο το παιδύ μπορεύ να γύνει αιτύα για να «ξεςτρατύςει» ο δϊςκαλοσ απϐ τη 
χαραγμϋνη παιδαγωγικό πορεύα. Η παρουςύα του δαςκϊλου ξυπνϊει ςτο παιδύ αντιδρϊςεισ 
απϋναντι ςτην πατρικό εξουςύα· οι ςυμμαθητϋσ του επύςησ μποροϑν να ξυπνόςουν 
αντιδρϊςεισ που οφεύλονται ςε αναβιώςεισ των παιδικών του ςχϋςεων με το «καλϐ» ό 
«κακϐ αδερφϐ» οι ςχϋςεισ αυτϋσ εύναι ικανϋσ να αναπτϑξουν ό να τραυματύςουν την 
κοινωνικϐτητα  (Κοςμϐπουλοσ, 1995: 128) ... Ϊτςι εύναι απαραύτητοσ ο αςκητιςμϐσ του 
δαςκϊλου. Η αγϊπη του πρϋπει να εύναι ενορατικό, διειςδυτικό και να εύναι ςε θϋςη να τον 
οδηγόςει ώςτε να ανταποκριθεύ ςωςτϊ, ϐχι μϐνο ςτισ ςυνειδητϋσ αλλϊ και ςτισ αςυνεύδητεσ 
αναζητόςεισ του παιδιοϑ τϐτε θα παύξει οδηγητικϐ ρϐλο, που, ύςωσ, απαιτόςει να 
δώςει ςτην αγϊπη του «αποςταςιακϐ» ό και «ςκληρϐ» πρϐςωπο (Κοςμϐπουλοσ, 1995:129). 
Αυτό η απϐςταςη δεν εύναι απομϊκρυνςη αλλϊ διαθϋςιμη παρουςύα. Σο να μπεισ ςτη θϋςη 
ενϐσ παιδιοϑ για να το καταλϊβεισ, δε ςημαύνει να το αποχωριςτεύσ αλλϊ να διατηρόςεισ 
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εκεύνη την απϐςταςη που διευκολϑνει τον παιδαγωγϐ ςτην αυτοκυριαρχύα του (Κοςμϐπουλοσ, 
1995:129) 

το ερώτημα πώσ ο παιδαγωγϐσ θα καταφϋρει το θερμϐ δϐςιμο ςτο μαθητό του χωρύσ να 
επιτρϋψει ςτισ αςυνεύδητεσ τϊςεισ του τελευταύου να τον μεταβϊλουν ςε αντικεύμενο τουσ; 
άςωσ με την ϊςκηςη ςτον αυτοϋλεγχο και ςτη ςχεςιακό διαφϊνεια που θα διεγεύρει την 
αυτοςυγκρϊτηςη ό θα διευκολϑνει την αποφυγό δραματοπούηςησ των ςχϋςεων. άςωσ 
και με το χιοϑμορ που ϐταν δεν εύναι ειρωνεύα τϐςο ταιριϊζει ςτην αγωγό των εφόβων. 
(Κοςμϐπουλοσ, 1995: 129) 

 

Γνόςιεσ χϋςεισ 

Η πλόρωςη των παραπϊνω προϒποθϋςεων οδηγοϑν ςτην δημιουργύα ςχϋςεων που 
βιβλιογραφικϊ αλλϊ και ουςιαςτικϊ χαρακτηρύζονται ωσ «γνόςιεσ ςχϋςεισ». Ο Κοςμϐπουλοσ 
γρϊφει ϐτι «Η γνόςια ςχϋςη, προϒποθϋτει την αμοιβαύα και ολικό εμπιςτοςϑνη. Η 
εμπιςτοςϑνη εύναι εκεύνη που θα ζεςτϊνει και τουσ δυο ώςτε να αποβϊλλουν την αμυντικό 
επιφϑλαξη τουσ και να δοθοϑν ςτη ςχϋςη. Για την προςωπικό, ιδιαύτερα, ςχϋςη, η διαφϊνεια 
των προθϋςεων και των ςυνειδόςεων, αποκτϊ τη ςημαςύα ϐρου για την ϑπαρξη τησ. Ο 
διϊλογοσ εύναι αυθεντικϐσ ϐταν ο κϊθε ςυνομιλητόσ δύνει ςημεύα αναφορϊσ για την 
προςωπικϐτητα του. Δηλαδό ςτην πρϊξη αυτϐ ςημαύνει πωσ ο καθϋνασ παρουςιϊζει τον 
εαυτϐ του ςτον ϊλλον και μϊλιςτα ϐςο μπορεύ πιο πιςτϊ προσ την εικϐνα που ο ύδιοσ 
τουλϊχιςτον ϋχει για τον εαυτϐ του. Εύναι απϐλυτα ειλικρινόσ και φανερώνει καθαρϊ τη ςκϋψη 
του πϊνω ςτο θϋμα που ςυζητεύται. τισ δυςκολύεσ που παρουςιϊζονται δεν διαλϋγει 
λϑςεισ «φυγόσ» και δεν ψευτύζει την εικϐνα που παρουςιϊζει ςτον ϊλλον» (Κοςμϊτοσ , 
1998:123) 

Μη Γνόςιεσ χϋςεισ 

Ψςτϐςο ϐμωσ υπϊρχουν και ςχϋςεισ οι οπούεσ εύναι λειψϋσ και λαθεμϋνεσ ςτη ρύζα τουσ. Δεν 
εύναι οι ςχϋςεισ οι οπούεσ αναπτϑςςουν τα ϊτομα αυτϐβουλα αλλϊ ςχϋςεισ που υπαγορεϑονται 
πολλϋσ φορϋσ απϐ ψυχαναγκαςτικϋσ πιϋςεισ. Ψσ κοινϐ χαρακτηριςτικϐ αυτών αναφϋρεται το 
ανελεϑθερο τησ ςυνθόκησ τουσ ϐπου οι μετϋχοντεσ νιώθουν ςκλϊβοι του ϊλλου και ςκλϊβοι 
τησ βαθιϊσ τουσ ανϊγκησ που τουσ κυβερνϊ. Εύναι οι λεγϐμενεσ «μη γνόςιεσ ςχϋςεισ». Αυτϋσ 
μπορεύ να εύναι: 

α) Καταπιεςτικϋσ ςχϋςεισ (το ϊτομο ϋχει την ανϊγκη να επιβϊλλεται) 
Σα ςυνηθϋςτερα κύνητρα τησ εξουςιαςτικόσ και καταπιεςτικόσ αυτόσ μορφόσ των 

ςχϋςεων εύναι: 
 Κύνητρο ναρκιςςιςτικόσ παντοδυναμύασ 
 Κύνητρο   για   ςυντροφικϐτητα   που   λειτουργεύ  ς'   ϋνα   ςαδιςτικϐ χαρακτόρα.  
 Κύνητρο αναπλόρωςησ ςυναιςθημϊτων μειονεξύασ. 
β) χϋςεισ εξϊρτηςησ (εύναι η ςχϋςη ανϊμεςα ςε δυο ϐντα που ο ϋνασ δεν μπορεύ να 

ςυμπεριφϋρεται και να δρα χωρύσ να παρεμβαύνει ο ϊλλοσ) 
Οι ρύζεσ τησ παθολογικόσ αναζότηςησ ενϐσ ατϐμου για εξϊρτηςη απϐ κϊποιο ϊλλο 

βρύςκονται εύτε ςε θερμϋσ ό υπερπροςτατευτικϋσ εμπειρύεσ ,εύτε, αντύθετα ςε τραυματικϋσ 
εμπειρύεσ των ςχϋςεων του παιδιοϑ με τη μητϋρα ό το οικογενειακϐ περιβϊλλον γενικϐτερα. 
(Κοςμϐπουλοσ Α., 1995:190). τισ ςχολικϋσ ςχϋςεισ κυρύωσ μιλϊμε για εξϊρτηςη του 
παιδιοϑ απ' το δϊςκαλο, αλλϊ μπορεύ κι ο δϊςκαλοσ να εύναι εξαρτημϋνοσ απ' τη 
γραφειοκρατικό και απρϐςωπη υπηρεςύα καθώσ επύςησ και απϐ το μαθητό του. Μια 
αςυνεύδητη ςχϋςη εξϊρτηςησ απ' τουσ μαθητϋσ μπορεύ να προκϑψει ωσ απϐρροια τησ 
ψυχοςεξουαλικόσ του ανωριμϐτητασ καθώσ και τησ ιδεολογικόσ του ςϑγχυςησ. (Κοςμϐπουλοσ 
Α.,1995:192) 
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γ) χϋςεισ με «αντικεύμενο» (το ϊτομο δεν αρνεύται τον ϊλλον αλλϊ και δεν τον δϋχεται 
ουςιαςτικϊ παρϊ μϐνο φαινομενικϊ. Δημιουργεύ εντυπώςεισ αγϊπησ για να προκαλεύ την 
προςοχό του ϊλλου) 

δ) χϋςεισ φυγόσ οι οπούεσ υποδιαιροϑνται ςε: 
 αρνητικϋσ - παθητικϋσ (ςτην πραγματικϐτητα ο ϊλλοσ δεν εύναι για αυτϐν παρϊ 

μϐνο η αφορμό για να μιλόςει για ό ορθϐτερα με τον εαυτϐ του) 
 αρνητικϋσ - ενεργητικϋσ (απορριπτικό διϊθεςη που οφεύλεται ςε 

ςυναιςθόματα κατωτερϐτητασ και δειλύασ, ςυναιςθόματα αποκλειςμοϑ απϐ τουσ ϊλλουσ 
π.χ. νομύζει πωσ τον ειρωνεϑονται, ςε ςυναύςθημα εγκατϊλειψησ) 
 μεταβιβαςτικϋσ (το ϊτομο αποφεϑγει με κϊθε τρϐπο τη διαπροςωπικό 

ςϑγκρουςη ό ςυνϊντηςη) 
Αναγνωρύζουμε ςτοιχεύα ψυχοπαθολογύασ ςτισ παραπϊνω περιπτώςεισ τα οπούα 

ευθϑνονται ςτο μεγαλϑτερο βαθμϐ για την αποτυχύα των ςχϋςεων. Τπϊρχουν ϐμωσ και 
περιπτώςεισ ςχϋςεων οι οπούεσ δεν εμπεριϋχουν την κατϊληξη των «μη γνόςιων». Οι υγιεύσ 
κατϊ τα ϊλλα μη παθολογικϋσ ςχϋςεισ οι οπούεσ αποτυγχϊνουν εύναι ςυνϋπεια τησ 
ελλειμματικόσ προςωπικϐτητασ ό του χαρακτόρα ό τησ ανατροφόσ του ατϐμου, π.χ. το 
παρορμητικϐ ϊτομο το οπούο λϐγω τησ πληθωρικϐτητϊσ του ϐχι μϐνο δεν αφόνει τον ϊλλο να 
μιλόςει αλλϊ οϑτε και τον ακοϑει. Μπορεύ να εύναι ςυνϋπεια τησ δυςκολύασ τησ επικοινωνύασ 
αλλϊ και την δυνατϐτητασ ανταπϐκριςησ των ςυγκινηςιακών κϋντρων, π.χ. καταπιεςμϋνοσ 
θυμϐσ, ανϋκφραςτα ςυναιςθόματα κ.λ.π. 

 
Θεωρύεσ χϋςεων 

Η επιςτόμη προςπαθώντασ να κωδικοποιόςει, να εξηγόςει και να αναλϑςει την 
δυναμικό των ςχϋςεων απϐ την αρχαιϐτητα ωσ και ςόμερα ϋχει αναπτϑξει διϊφορεσ 
θεωρύεσ οι οπούεσ ςυνοπτικϊ εύναι: 

1. Οντολογικοφ χαρακτήρα (Ρροςωκρατικοί: Θράκλειτοσ, Δθμόκριτοσ) Ο Θράκλειτοσ 
εκφράηει τθν πίςτθ του ςτθν ςυμπλθρωματικι δυνθτικότθτα των αντίκετων και ςτθν μζςα από 
αυτιν δθμιουργία τθσ αρμονίασ. 

2. Μεταφυςικοφ χαρακτήρα.  Ο Ρλάτων και οι εμπνευςμζνοι από τθν ορκόδοξθ   
χριςτιανικι   διδαςκαλία   πατζρεσ   ανικουν   ςε   αυτι   τθν κατθγορία.   Θ  επικοινωνία  και  θ   
ςχζςθ   με  τουσ  ανκρϊπουσ   είναι αυτονόθτθ όταν προχπάρχει θ ςχζςθ με το κεό. 

3. Τπαρξιακοφ και κοινωνικοφ χαρακτήρα. Τπαρξιακοφ: εδϊ ανικουν οι περιςςότεροι 
φαινομενολόγοι υπαρξιςτζσ που κεωροφν τα αντίκετα κάτω από κάποιο πρίςμα αμοιβαίασ 
ςυμπλθρωματικότθτασ που πραγματϊνεται διαλεκτικά μζςα ςτο χρόνο και που είναι ςε κζςθ να 
εξελιχκεί ςε ςχζςθ. (Buber). Κοινωνικοφ: δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςφγκρουςθ (Marx, Engels). Οι Μαρξιςτζσ 
κεωροφν τθ ςφγκρουςθ των αντίκετων ωσ τθ διαδικαςία που κα οδθγιςει ςτθν ελευκερία και 
τθν κοινωνικι αγάπθ. 

4. Βιολογική θεωρία. Ενςτικτϊδθσ παρορμιςεισ αποτελοφν το υπζδαφοσ 
τθσ κοινωνικισ μασ ηωισ και ςυμπεριφοράσ. Θ κεωρία των κινιτρων 
(επιγνϊςεωσ, θδονισ, ενςτίκτου) είναι οι πιο βαςικζσ κεωρίεσ για τθν  
ερμθνεία τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. 

5. Κοινωνική - ψυχολογική. Εγκαινιάηεται από τθν φαινομενολογία όπου 
ζδειξε πωσ ο άνκρωποσ τόςο ςτθν πρωτόγονθ όςο και ςτθν πολιτιςμζνθ 
μορφι τθσ ανάπτυξθσ του βρίςκεται ςε ςτακερι επαφι με το διανκρϊπινο 
και φυςικό του περιβάλλον και ζχει μαηί του ςχζςεισ ανταλλαγισ πριν καν 
γεννθκεί. - Ο Γάλλοσ φαινομενολόγοσ Merleau-Ponty υποςτθρίηει ότι 
υπάρχει ζνασ κόςμοσ βιωμζνοσ , πριν γίνει ζνασ κόςμοσ γνωςτόσ. Μζςα ς' 
αυτι τθν πραγματικότθτα το παιδί 'γνωρίηει' εςωτερικά τον κόςμο πριν 
τον γνωρίςει. Θ ςυγκζντρωςθ ςτον εαυτό μασ, ο διάλογοσ με τον εαυτό 
μασ,  κακϊσ και θ  κίνθςθ  προσ το  αντικείμενο  μάκθςθσ το Άλλο , 
αποτελοφν ςτάδια για να γίνει πράξθ θ ςχεςιακι μάκθςθ εκείνου , με το 
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οποίο βριςκόμαςτε ςε ανυποψίαςτθ ςχζςθ. Απζναντι ςτο αντικείμενο  
παίρνουμε   φφοσ   μαχθτι   και   περνϊντασ   αρχικά   απ' τθ   ςαδιςτικι- 
κυριαρχικι ι μαηοχιςτικι - υποτακτικι φτάνουμε ςε μια διαλεκτικι και 
εναρμονιςμζνθ ςχζςθ. Σθμαντικά είναι και τα ςτάδια τθσ προςκόλλθςθσ 
και τθσ αποκόλλθςθσ απ' το αντικείμενο. Με τθν προςκόλλθςθ δθλϊνεται 
θ ερωτικι προςζγγιςθ του αλλότριου, αλλά και θ αποκόλλθςθ που δεν  
είναι καταςτροφι τθσ ςχεςιακισ ςυνκικθσ, αλλά μια εςωτερικι 
απόςταςθ απαραίτθτθ για τθ διάςωςθ τθσ ορκοτομίασ ςτθ μάκθςθ που 
αναπτφςςεται μζςα ςτθ ςχζςθ. 

6. Ψυχογενετική. Θ ψυχολογικι ανάπτυξθ του ανκρϊπου ςτθρίηεται ςτθ διαλεκτικι των 
πράξεων το με το περιβάλλον. 
Απϐ πολλοϑσ ερευνητϋσ χωρύσ να αγνοηθεύ η ψυχο-φυςιολογικό δομό του ατϐμου τονύζεται η 
ςπουδαιϐτητα των ςχϋςεων του περιβϊλλοντοσ με το παιδύ. 

 Μετά τα τρία χρόνια τα παιδιά διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθν ποιότθτα και τθν 
ποςότθτα των ςχζςεων του κοινωνικοφ-παιδαγωγικοφ περιβάλλοντοσ με το παιδί και 
ςυγκεκριμζνα ανάλογα με τθ ζμπρακτθ προςοχι που δίνεται ςτο παιδί , ςτον πλοφτο, ςτθ μορφι 
και ςτθν ποιότθτα των ςχζςεων τθσ μθτζρασ και του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ 
(Κοςμόπουλοσ,1995:433) 

 Μεγάλθ είναι θ ςυςχζτιςθ, όπωσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ μαρτυροφν, ανάμεςα ςτο 
κοινωνικο - οικονομικό επίπεδο του υποκειμζνου και ςτθ διανοθτικι του ανάπτυξθ. 

 Πςο μεγαλφτεροσ ο χωριςμόσ του βρζφουσ απ' τθ μθτζρα τόςο μεγαλφτερθ είναι θ 
ψυχικι και φυςιολογικι κατάπτωςθ του παιδιοφ που μπορεί να φτάςει μζχρι το 
κάνατο του. (Κοςμόπουλοσ Α.,1995:433) το ανκρϊπινο πρό ςωπο και ιδιαίτερα το 
μθτρικό, αποτελεί για το παιδί ευχάριςτο, και όπωσ ζδειξε θ λακανικι ψυχανάλυςθ, ςφμβολο 
αναγνωρίςεωσ του εαυτοφ του και δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον ζξω κόςμο. (Κοςμόπουλοσ, 
1995:434) 

 Οι πρϊτεσ εμπειρίεσ του παιδιοφ και μάλιςτα οι ςυγκινθςιακζσ κακορίηουν τθν φπαρξθ 
κακϊσ και τθν εξζλιξθ και τθ μορφι των πιο ςτοιχειωδϊν ψυχικϊν αναγκϊν (Κοςμόπουλοσ, 
1995:434) - Σ' αντίκεςθ με τον Freud οι ςφγχρονοι ψυχαναλυτζσ δε δζχονται τθν επικετικότθτα, 
αλλά αντίκετα τθν κοινωνικότθτα ωσ πρωταρχικι ορμι του ανκρϊπινου ψυχιςμοφ. Κάκε φορά 
που θ ταυτιςτικι ορμι με τα πρόςωπα του περιβάλλοντοσ αποτυχαίνει, εμφανίηεται θ 
επικετικότθτα. Σθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ, που γίνεται μζχρι πζντε 
χρόνων, παίηει και το ςτάδιο του κακρζφτθ, όπου το παιδί από ζξι μζχρι δζκα οχτϊ μθνϊν 
οικοδομεί τθν ταυτότθτα του μζςα απ' τον κακρεφτιςμό του ςτθ ςωματικι εικόνα τθσ 
μθτζρασ του. 

 

υμπερϊςματα 

Η παρουςύαςη τησ εργαςύασ βαςύςτηκε ςτη ςκϋψη των Rogers και Κοςμϐπουλου, μιασ και 
αφενϐσ ϋγινε αναφορϊ ςτη ςχϋςη ωσ ςχϋςη προςώπων και αφετϋρου με τισ βαςικϋσ τησ 
διαςτϊςεισ τησ αποδοχόσ, τησ θετικόσ ςτϊςησ, τησ εμπαθητικόσ κατανϐηςησ, τησ 
γνηςιϐτητασ και τησ ϑπαρξησ ενϐσ κοινοϑ τϐπου. 

Γι αυτϐ και οι ςχϋςεισ αποβαύνουν θετικϋσ και αποτελεςματικϋσ ϐταν:  
α. επιτρϋπουν και ςτα δϑο μϋρη να επικοινωνοϑν με ειλικρύνεια και αμεςϐτητα 
β. εκφρϊζουν με αμοιβαύο τρϐπο το ενδιαφϋρον τησ μιασ πλευρϊσ για την ϊλλη 
γ. εύναι ςχϋςεισ αλληλεξϊρτηςησ και ϐχι μονομεροϑσ εξϊρτηςησ τησ μιασ πλευρϊσ απϐ την 
ϊλλη 
δ. εύναι ςχϋςεισ διϊκριςησ, ώςτε να μπορεύ τϐςο ο εκπαιδευτικϐσ ϐςο και οι μαθητϋσ να 
αναπτϑςςουν την ατομικϐτητϊ τουσ 
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ε. εύναι ςχϋςεισ αμοιβαιϐτητασ, ώςτε να μην ικανοποιοϑνται οι ανϊγκεσ του ενϐσ ςε βϊροσ 
των αναγκών του ϊλλου 

Σο πρϐςωπο του/τησ εκπαιδευτικοϑ παραμϋνει πϊντα μια πολϑ ςημαντικό παρϊμετροσ 
ςτο ςχεςιακϐ γύγνεςθαι μιασ ομϊδασ/τϊξησ, και μϋςω αυτοϑ (του ςχεςιακοϑ γύγνεςθαι) 
επιδρϊ τϐςο ςτη μαθηςιακό ϐςο και ςτην προςωπικό ανϊπτυξη του παιδιοϑ-μαθητό. Αυτϐ 
ςυμβαύνει καθώσ απϐ τη ςχεςιοδυναμικό, διευκολυντικό και προςωποκεντρικό παρουςύα 
του/τησ εκπαιδευτικοϑ καθορύζεται ςε μεγϊλο βαθμϐ η ύδια η ςχϋςη παιδαγωγοϑ-
παιδαγωγοϑμενου καθώσ και η ϐποια αντύδραςη – ανταπϐκριςη και περαιτϋρω εξϋλιξη του 
παιδιοϑ – μαθητό. 

Επύλογοσ  

την παροϑςα εργαςύα  ϋγινε προςπϊθεια να προςεγγιςτεύ το δϑςκολο θϋμα των 
ςχϋςεων, θϋμα ιδιαύτερα ςημαντικϐ για το ςημερινϐ εκπαιδευτικϐ. Η ϑπαρξη "ςχϋςησ" του 
δαςκϊλου με το μαθητό εύναι ϋνα εγχεύρημα ιδιαύτερα απαιτητικϐ μιασ και απαιτεύ 
ενςυναύςθηςη, ειλικρύνια, αμεςϐτητα, πραγματικό και ουςιαςτικό επικοινωνύα καθώσ και την 
πεμπτουςύα του διαλογικοϑ φαινομϋνου την «κύνηςη», που απαιτεύ ψυχολογικό και 
πνευματικό ωριμϐτητα. 

  Επιχειρόθηκε να απαντηθοϑν ερωτόματα που μασ απαςχολοϑν και ϐμωσ δεν μποροϑμε να 
αποκωδικοποιόςουμε το γιατύ. Γιατύ μερικϋσ φορϋσ παρουςιαζϐμαςτε διαφορετικού απϐ 
ϐτι ςτην πραγματικϐτητα εύμαςτε; Απϐ που πηγϊζουν οι εςωτερικού φϐβοι μασ, που 
εμποδύζουν την αληθινό επικοινωνύα με τουσ ϊλλουσ και τον εαυτϐ μασ; Γιατύ ωσ εκπαιδευτικού 
κϊποιεσ φορϋσ παραςυρθόκαμε απϐ τισ ςυγκινητικϋσ παρορμόςεισ των μαθητών μασ;  Γιατύ 
κϊποιεσ φορϋσ ςε μια ςυζότηςη, που χϊνουμε την ηρεμύα μασ και γινϐμαςτε αςυνϊρτητοι, 
αρχύζουμε να κατηγοροϑμε τουσ ϊλλουσ; 

Ο John Powell, ςτο βιβλύο του «Γιατύ φοβϊμαι να ςου πω ποιοσ εύμαι» αναφϋρει: «Οι 
ϊνθρωποι που αναπτϑςςονται αυτοανανεώνονται. Γύνονται τϐςο νϋοι ϐςο κϊθε καινοϑργια 
μϋρα. Μελϋτηςε το πρϐςωπο, τα χϋρια και τη φωνό τουσ για να δεισ ςημϊδια αλλαγόσ, γιατύ 
εύναι ςύγουρο πωσ ϋχουν αλλϊξει». 
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Πεξίιεςε 

Σο ςυγκεκριμϋνο κεύμενο πραγματεϑεται τη δημιουργύα και το ςχεδιαςμϐ 
διαδικαςιών δρϊςησ για την ειςαγωγό του θεςμοϑ των γραφεύων επαγγελματικοϑ 
προςανατολιςμοϑ ςε ϋναν ςυγκεκριμϋνο εκπαιδευτικϐ οργανιςμϐ δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ. Παρουςιϊζοντασ ςτην αρχό την καινοτομύα των γραφεύων αυτών 
προςπαθοϑμε να αποςαφηνύςουμε και την ϋννοια τησ λϋξησ καινοτομύα και να γύνει 
ϋνασ εννοιολογικϐσ προςανατολιςμϐσ απϐ την ϋννοια τησ λϋξησ αλλαγό. τη 
ςυνϋχεια παρουςιϊζονται τα ςτϊδια τησ ειςαγωγόσ τησ καινοτομύασ ςτο ςχολεύο με 
βϊςη το μοντϋλο των επτϊ ςταδύων αλλϊ και των ϐςων προτεύνουν οι Fullan-
Everard και Morris. Σονύζεται επύςησ ο ςημαντικϐσ ρϐλοσ του διευθυντό και του 
ανθρώπινου δυναμικοϑ. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: καινοτομύα, γραφεύο ςχολικοϑ επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ, 
ςχολικό μονϊδα 

Δηζαγσγή 

Οι αλλαγϋσ που ςυντελοϑνται τϐςο ςτουσ τομεύσ τησ οικονομύασ, ϐςο και ςτουσ τομεύσ 
των τεχνολογιών και του πολιτιςμοϑ, μεταςχηματύζουν την κοινωνύα καθιςτώντασ τη 
γνώςη θεμϋλιο λύθο τησ οικονομικόσ, κοινωνικόσ και ατομικόσ ανϊπτυξησ. Η ειςαγωγό μιασ 
καινοτϐμασ εκπαιδευτικόσ δρϊςησ αποτελεύ ϋνα πολϑ ςημαντικϐ βόμα ςτα πλαύςια των 
ραγδαύων εξελύξεων, καθώσ κρύνεται ακϐμα πιο επιτακτικό η ανϊγκη για την παροχό 
ποιοτικόσ εκπαύδευςησ. Αλλϊ για να μπορϋςει να βελτιωθεύ η παρεχϐμενη εκπαύδευςη θα 
πρϋπει πρώτα να εντοπιςτοϑν οι επιμϋρουσ αδυναμύεσ που αντιμετωπύζει η ςχολικό μονϊδα 
για να μπορϋςει εν ςυνεχεύα να τισ διορθώςει.  

Η οργανωςιακό ανϊπτυξη, ϐπωσ αυτό επιτελεύται ςτην παιδεύα, ςχετύζεται με τη 
ςυγκρϐτηςη, το ςχεδιαςμϐ με ςυςτηματικϐ τρϐπο και την αδιϊλειπτη βελτύωςη του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ θϋτοντασ ωσ κϋντρο βϊρουσ  επύςημουσ και ανεπύςημουσ 
κανϐνεσ και διαδικαςύεσ με τη βοόθεια τησ ςυμπεριφορικόσ επιςτόμησ και ςτοχεϑοντασ απϐ 
τη μια μεριϊ ςτη ποιοτικό βελτύωςη τησ ζωόσ του ατϐμου και απϐ την ϊλλη μεριϊ ςτην 
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καλϑτερη λειτουργύα του οργανιςμοϑ (Fullan, Miles & Taylor, 1980 αναφορϊ ςτο Ρϊπτησ, 
2006: 32).  

Σα τελευταύα χρϐνια ςτο Ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ϋχει ειςαχθεύ και ϋχει εφαρμοςτεύ ςε 
διϊφορα Ελληνικϊ ςχολεύα μια καινοτομύα που λϋγεται μϊθημα ςχολικοϑ επαγγελματικοϑ 
προςανατολιςμοϑ. Μετϊ την ειςαγωγό του μαθόματοσ αυτοϑ, ειςόχθη και η λειτουργύα των 
ειδικών γραφεύων για το ςχολικϐ επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ. Αυτό η αλλαγό 
εφαρμϐςτηκε και ςτο δικϐ μασ ςχολεύο, ςε ςχολεύο ςτην Κεντρικό Μακεδονύα. Η αλλαγό 
αυτό ϋχει ςκοπϐ να βοηθόςει ςτην εφαρμογό του ςχολικοϑ επαγγελματικοϑ 
προςανατολιςμοϑ. Ο ςκοπϐσ τησ παροϑςασ εργαςύασ εύναι ο ςχεδιαςμϐσ και η οργϊνωςη 
μιασ καινοτϐμασ επιμορφωτικόσ δρϊςησ που αφορϊ ςτη δημιουργύα Γραφεύου χολικοϑ 
Προςανατολιςμοϑ ςτα πλαύςια τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

Δλλνηνινγηθνί φξνη 

Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο 

Η καινοτομύα ωσ ϐροσ ςυνδϋεται με τη φανταςύα που, κατϊ τον Einstein, θεωρεύται πιο 
ςημαντικό απϐ τη γνώςη (Καραγιϊννησ-Μπακοϑροσ, 2010:29). 

Η εκπαιδευτικό καινοτομύα ςχετύζεται με τισ εκ βαθϋων τροποποιόςεισ που 
ςυντελοϑνται ςτα πλαύςια του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ με την προϒπϐθεςη ϐτι θα 
επιτελεςτεύ μια παρϋμβαςη ό ϋνα πρϐγραμμα, πιλοτικϊ, και η οπούα εμπεριϋχει μεταβολϋσ 
που το θεςμικϐ πλαύςιο δε προϋβλεπε (Δακοποϑλου, 2008: 172). Ο ϐροσ  καινοτομύα 
βρύςκεται ςε μια ςυνεχό εναλλαγό με τον ϐρο τησ αλλαγόσ ο οπούοσ ϐμωσ ςυμπεριλαμβϊνει 
και την ϋννοια τησ καινοτομύασ καθώσ παραπϋμπει ςτην μετατροπό και αντικατϊςταςη μιασ 
κατϊςταςησ απϐ μια ϊλλη. ϑμφωνα με τουσ Everard και Morris (1996: 216) η αλλαγό 
περικλεύει μϋςα τησ την καινοτομύα και την ανϊπτυξη.  

Η ειςαγωγό μιασ καινοτομύασ ςτα πλαύςια τησ ςχολικόσ μονϊδασ θα πρϋπει να λαμβϊνει 
υπϐψη ςε πρώτο επύπεδο τισ ςυνεχεύσ αλλαγϋσ που ςυντελοϑνται ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ 
ςϑγχρονησ κοινωνύασ με ραγδαύουσ ρυθμοϑσ, γεγονϐσ που καθιςτϊ αναγκαύα την 
προςαρμογό του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ ςτα κοινωνικϊ δρώμενα, προκειμϋνου να 
καταςτεύ η εκπαύδευςη αποτελεςματικϐτερη και αποδοτικϐτερη (Φαλκιώτησ, 2008: 253). 

πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο  

H υμβουλευτικό & Επαγγελματικϐσ Προςανατολιςμϐσ εύναι η ςυςτηματικό βοόθεια και 
υποςτόριξη που παρϋχεται απϐ εξειδικευμϋνουσ επιςτόμονεσ και η οπούα επιτρϋπει ςτο 
ϊτομο ςε οποιαδόποτε ςτιγμό τησ ζωό του να ςυνειδητοποιεύ τισ γνώςεισ, τισ ικανϐτητεσ, τισ 
δεξιϐτητεσ, τα ενδιαφϋροντϊ και τισ αξύεσ του, να λαμβϊνει εκπαιδευτικϋσ και 
επαγγελματικϋσ αποφϊςεισ, να ςχεδιϊζει και να διαχειρύζεται αποτελεςματικϊ τη 
ςταδιοδρομύα του και να επιτυγχϊνει μεγαλϑτερη ιςορροπύα ανϊμεςα ςτην προςωπικό και 
επαγγελματικό του ζωό. Η υμβουλευτικό και ο Επαγγελματικϐσ Προςανατολιςμϐσ 
αποτελοϑν ϋνα ενιαύο θεςμϐ, ο οπούοσ εύναι ενεργϐσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ 
επαγγελματικόσ ζωόσ του ατϐμου (Παπαςτυλιανοϑ, 2003). Κατϊ ςυνϋπεια, η ειςαγωγό του 
θεςμοϑ τησ ςυμβουλευτικόσ και του επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ, ωσ η καινοτομύα 
που εξετϊζεται εν προκειμϋνω, δεν εύναι βραχυπρϐθεςμη, αλλϊ αντύθετα παραπϋμπει ςε μύα 
διαρκό μϊθηςη. Η πορεύα τησ θεωρεύται ςυνεχόσ, αδιϊλειπτη και δυναμικό (Κϊντασ και 
Φαντζό, 1991). 

Η ανϊγκη για την ειςαγωγό τησ ςυγκεκριμϋνησ καινοτομύασ απορρϋει απϐ τον 
προςδιοριςμϐ των θετικών και αρνητικών ςτοιχεύων τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, οι ςχολικϋσ μονϊδεσ καλοϑνται να ανταποκριθοϑν ςε ϋνα πλόθοσ αλλαγών 
που ςυντελοϑνται ςτο εξωτερικϐ περιβϊλλον ςτο οπούο δραςτηριοποιοϑνται. Πλϋον, τα 
ϊτομα καλοϑνται απϐ μικρό ηλικύα να επιλϋξουν το επϊγγελμα που θα ακολουθόςουν. Η 
επιλογό επαγγϋλματοσ εύναι μια διαδικαςύα που ϋχει πολϑ ςημαντικϐ ρϐλο ςτη ζωό του 
ανθρώπου και ςχετύζεται ϊμεςα με τα ενδιαφϋροντϊ του, τισ αξύεσ του, τισ ικανϐτητϋσ του, 
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τισ δεξιϐτητεσ και τισ γνώςεισ που διαθϋτει (Καςςωτϊκησ, 2004). ε αυτϐ το πλαύςιο, το 
ςχολεύο θα πρϋπει να διαθϋτει εξειδικευμϋνουσ ςυμβοϑλουσ, που θα μποροϑν να παρϊςχουν 
ςτουσ μαθητϋσ βοόθεια και υποςτόριξη ϐςον αφορϊ ςτον προςδιοριςμϐ των παραπϊνω. 
Δεδομϋνησ τησ ϋλλειψησ αυτόσ, αποφαςύςτηκε η ειςαγωγό τησ εν λϐγω καινοτομύασ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, μϋςω του προγρϊμματοσ υμβουλευτικόσ και Επαγγελματικοϑ 
Προςανατολιςμοϑ ϋνασ ςϑμβουλοσ μπορεύ να βοηθόςει τον ςυμβουλευϐμενο να λϊβει τισ 
κατϊλληλεσ αποφϊςεισ για το μϋλλον και τη ςταδιοδρομύα του (Bright, 2015; Hooley et al., 
2015). ε αυτϐ το πλαύςιο, ο ςϑμβουλοσ παρϋχει πληροφϐρηςη αναφορικϊ με τισ ςπουδϋσ, 
τα διϊφορα επαγγϋλματα και την αγορϊ εργαςύασ, μαθαύνει τον ςυμβουλευϐμενο να 
αναζητϊ πληροφορύεσ, να τισ επεξεργϊζεται και να τισ αξιολογεύ, ϐπωσ επύςησ και να 
διερευνϊ εναλλακτικϋσ εκπαιδευτικϋσ ό και επαγγελματικϋσ διεξϐδουσ προσ την διϊ βύου 
επαγγελματικό ανϊπτυξη του κϊθε ενδιαφερομϋνου ςτη ςϑγχρονη κοινωνύα, να προςφϋρει 
πιο πλόρη γνώςη των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών τησ προςωπικϐτητασ και των 
ενδιαφερϐντων του ςυμβουλευϐμενου, καθώσ και των ικανοτότων και δεξιοτότων που 
αυτϐσ επιθυμεύ, να οδηγεύ ςτη λόψη τησ απϐφαςησ για τισ ςπουδϋσ, η οπούα να ταιριϊζει 
περιςςϐτερο ςτην προςωπικϐτητα και τισ επιλογϋσ του κϊθε ςυμβουλευϐμενου, να βοηθϊ 
ςτη ςυμπλόρωςη του μηχανογραφικοϑ υλικοϑ και τϋλοσ να καταρτύζει το ατομικϐ ςχϋδιο 
δρϊςησ οϑτωσ ώςτε να ενταχθεύ ςτην αγορϊ εργαςύασ ό και να επαναπροςδιορύςει την 
επαγγελματικό του πορεύα ανϊλογα τϐςο με τισ προςωπικϋσ ανϊγκεσ ϐςο και με τισ 
ςυνθόκεσ που επικρατοϑν ςτην αγορϊ εργαςύασ (Εθνικϐσ Οργανιςμϐσ Πιςτοπούηςησ 
Προςϐντων & Επαγγελματικοϑ Προςανατολιςμοϑ 2014). 

Γξαθεία ηνπ ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 

Σα Γραφεύα χολικοϑ Επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ  ιδρϑθηκαν  πρώτη φορϊ 
ςϑμφωνα με το νϐμο 2525/97. ε ϐλη τη χώρα βρύςκονται και λειτουργοϑν 570 Γραφεύα 
ΕΠ. Αυτϊ τα Γραφεύα εύναι μαζύ με τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 
την αρχό τα Γραφεύα χολικοϑ Επαγγελματικοϑ Προςανατολιςμοϑ ιδρϑθηκαν απϐ το 
Τπουργεύο Παιδεύασ πιλοτικϊ ςε 200 ςχολικϋσ μονϊδεσ μεγϊλου μεγϋθουσ ό ςε μονϊδεσ που 
ςυςτεγϊζονταν με ϊλλεσ. Ϊργο των γραφεύων εύναι η παροχό ςτόριξησ τησ λειτουργύασ του 
θεςμοϑ του Επαγγελματικοϑ Προςανατολιςμοϑ ςτο ςχολεύο, αλλϊ και η παροχό 
ςυμβουλευτικόσ ςτόριξησ και πληροφϐρηςησ ςε μαθητϋσ αλλϊ και ςτουσ γονεύσ τουσ. 
τελεχώνονται απϐ επιμορφωμϋνουσ υμβοϑλουσ Καθηγητϋσ χολικοϑ Επαγγελματικοϑ 
Προςανατολιςμοϑ. ήλα τα γραφεύα διαθϋτουν βιβλιοθόκη με χρόςιμα βιβλύα καθώσ και 
πληροφοριακϐ υλικϐ ςχετικϐ με το ςχολικϐ επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ. ήπωσ 
αναφϋρθηκε, τα γραφεύα .Ε.Π., ϋχουν ςτη ςϑνθεςό τουσ εκπαιδευτικοϑσ με εξειδύκευςη 
ςτον τομϋα τησ υμβουλευτικόσ αλλϊ και ςτον  Επαγγελματικϐ Προςανατολιςμϐ. Σα 
ςτελϋχη των ΓΡΑ..Ε.Π. επιτελοϑν διϊφορα καθόκοντα. Αυτϊ εύναι κυρύωσ τα ακϐλουθα: 
επικοινωνύα και ςυνεργαςύα με το αρμϐδιο ΚΕΤΠ 

Καηλνηνκία: Δηζαγσγή Γξαθείνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

ρεδηαζκόο θαη Δηζαγσγή Καηλνηνκίαο 

Η καινοτομύα που μελετϊται ςτην παροϑςα εργαςύα όταν απϐρροια τησ προκαταρκτικόσ 
εκτύμηςησ για την κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται το ςχολεύο, κατϊ πϐςο δηλαδό διαθϋτει 
κϊποια βαςικϊ ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ που καθιςτοϑν αναγκαύο τον ςχεδιαςμϐ τησ 
δρϊςησ. Εν ςυνεχεύα, ςυζητόθηκε ςτο ςϑλλογο των διδαςκϐντων με την ϋναρξη του 
ςχολικοϑ ϋτουσ ϐπου κρύθηκε ςκϐπιμο το ςχολεύο να αποκτόςει ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ, 
να γύνει το ςχολεύο «ϋνα ςχολεύο για ϐλουσ» με ϐραμα και θετικό διϊθεςη απϋναντι ςε 
καινοτϐμεσ δρϊςεισ που ενθαρρϑνουν την πρωτοβουλύα και την αυτενϋργεια (Φαλκιώτησ, 
2008: 253).  

Η καινοτομύα τησ υλοπούηςησ των ΓΡΑ..Ε.Π. ακολοϑθηςε μύα ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα 
μϋχρι να υλοποιηθεύ και να εφαρμοςτεύ ςτο επύπεδο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Κατϊ την 
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ειςαγωγό του θεςμοϑ, ακολουθόθηκε το μοντϋλο των 7 ςταδύων: Invention, Development, 
diffusion/dissemination,adoption/rejection (awareness, interest, evaluation, trial), 
implementation, institutionalization, recommendation ό επινϐηςη, ανϊπτυξη, διϊχυςη, 
υιοθϋτηςη / απϐρριψη (ευαιςθητοπούηςη, ενδιαφϋροντοσ, την αξιολϐγηςη, δοκιμό), 
εφαρμογό, εγκαθύδρυςη, ςϑςταςη. Για καθϋνα απϐ τα επτϊ ςτϊδια καταγρϊφηκαν οκτώ 
ςτοιχεύα. Σο πρώτο εύναι τα καθόκοντα  που θα ανακϑψουν, το δεϑτερο εύναι οι ρϐλοι και τα 
καθόκοντα των ςυμμετεχϐντων, το επϐμενο ςτοιχεύο που καταγρϊφηκε εύναι οι 
αναςταλτικού και οι διευκολυντικού παρϊγοντεσ, το πϋμπτο εύναι οι ςτρατηγικϋσ αλλαγόσ, το 
ϋκτο εύναι η απαιτοϑμενη υποςτόριξη και τα δυο τελευταύα εύναι οι ηγετικού 
ρϐλοι/καθόκοντα και τα κριτόρια αξιολϐγηςησ (Φατζηπαναγιώτου, 2013).  

Με βϊςη το εύδοσ τησ καινοτομύασ που ειςόχθη μποροϑμε να την χαρακτηρύςουμε 
οργανωτικό, που ωςτϐςο αποτελεύ μια διαδικαςύα αλλαγόσ οριςμϋνων ςτοιχεύων του 
ςχολεύου. Τλοποιόθηκε με ενεργό ςυμμετοχό ϐλων των μελών του προςωπικοϑ του 
ςχολεύου και εύχε ωσ ςτϐχο την αντιμετώπιςη οριςμϋνων προβληματικών καταςτϊςεων που 
αφοροϑςαν κυρύωσ θϋματα οργανωτικϊ και διαδικαςτικϊ. Η λϑςη αυτών των 
προβλημϊτων, που κλόθηκε να αντιμετωπύςει ο θεςμϐσ των ΓΡΑ..Ε.Π., ςυνδϋεται ϊμεςα με 
την αποςτολό του ςχολεύου και ειδικϐτερα του μαθόματοσ του ΕΠ. Σϐςο ο διευθυντόσ, ϐςο 
και το προςωπικϐ του ςχολεύου θεώρηςε απϐ την αρχό ϐτι τα προβλόματα που 
παρουςιϊζονταν ςε ϐλη τη διϊρκεια τησ ειςαγωγόσ καινοτομιών, δηλαδό κατϊ την 
υιοθϋτηςη, την εφαρμογό και τη θεςμοθϋτηςη, δεν εύναι αξεπϋραςτα, αρκεύ ο διευθυντόσ 
τησ ςχολικόσ μονϊδασ, υιοθετώντασ τα χαρακτηριςτικϊ ενϐσ μεταςχηματιςτικοϑ ηγϋτη, να 
τα επιλϑςει. Η ειςαγωγό του θεςμοϑ ςτο ςχολεύο εύχε πρϐθεςη να ςυμβϊλλει ουςιαςτικϊ ςε 
ςημαντικοϑσ τομεύσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ςϑμφωνα με τουσ ςτϐχουσ του 
προγρϊμματοσ, δηλαδό να βελτιώςει την αποτελεςματικϐτητα του ςχολεύου, αλλϊ και να 
βοηθόςει την καλϑτερη εφαρμογό του .Ε.Π ςτο ςχολεύο (www.ekep.gr).  

Δθαξκνγή θαηλνηνκίαο: Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ, Κνηλνπνίεζε ζην Δμσηεξηθό 

Πεξηβάιινλ θαη πλεξγαζίεο 

Μύα απϐ τισ βαςικϋσ παραμϋτρουσ που ϋπρεπε να ληφθοϑν υπϐψη πριν απϐ την 
εφαρμογό τησ καινοτϐμου δρϊςησ όταν η κατϊλληλη προετοιμαςύα του εκπαιδευτικοϑ 
δυναμικοϑ που θα εμπλεκϐταν ςτην εν λϐγω εκπαιδευτικό για να επιτευχθοϑν οι ςτϐχοι του 
προγρϊμματοσ. Επομϋνωσ, μύα απϐ τισ ενϋργειεσ που κρύθηκε ςκϐπιμο να δρομολογηθεύ 
ϊμεςα όταν να καλλιεργηθεύ το απαραύτητο υπϐβαθρο μϋςα απϐ την επιμϐρφωςη των 
εκπαιδευτικών που αποςκοποϑςε ςτην ενύςχυςη των ατϐμων (Παπαναοϑμ, 2003: 57).  

Σο ϋργο του υμβοϑλου μϋςα ςε μια ςχολικό μονϊδα,  μετϊ το πϋρασ τησ επιμϐρφωςησ, 
θα όταν η ενεργό ςυμμετοχό του ςτην εφαρμογό τησ καινοτομύασ και η καθιϋρωςη ςε 
προςωπικϐ επύπεδο καθώσ και ςε ομϊδεσ μαθητών ό ακϐμη και γονϋων τησ Επαγγελματικόσ 
υμβουλευτικόσ. Να δημιουργεύ δραςτηριϐτητεσ, ώςτε να γύνεται δυνατϐ το ϊνοιγμα τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ ςτην κοινωνικό και οικονομικό πραγματικϐτητα τησ κοινϐτητασ, καθώσ 
και ςτη ςϑνδεςό του με αυτό. Να γύνεται δημιουργικϐ, ϋτςι που να ςυμβϊλει τϐςο ςτην 
ευαιςθητοπούηςη ϐςο και ςτη ςυνειδητοπούηςη των δυνατοτότων, και των ενδιαφερϐντων 
των μαθητών καθώσ και ςτη βαθϑτερη  αυτογνωςύα. Να ενημερώνει τουσ μαθητϋσ για τισ 
ςπουδϋσ και τα διϊφορα επαγγϋλματα. Για το λϐγο αυτϐ οργανώνει ςε ϋναν ειδικϊ 
διαμορφωμϋνο χώρο ϐλο το κατϊλληλο πληροφορικϐ υλικϐ (ΤΠΕΠΘ, Γ2/6646/20-11-97) 

την εν λϐγω καινοτομύα, η επιμϐρφωςη θα βοηθοϑςε επιπροςθϋτωσ και ςτην 
αποτελεςματικϐτερη προβολό και γνωςτοπούηςη του θεςμοϑ του ΕΠ ςτην ευρϑτερη 
τοπικό κοινωνύα μϋςα απϐ τη διοργϊνωςη εκδηλώςεων πϊνω ςε θϋματα ΕΠ ανϊλογα με 
τισ ανϊγκεσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ αποβλϋποντασ ςτην ενεργοπούηςη των τοπικών φορϋων, 
των μαθητών, των γονϋων, των νϋων και των εκπαιδευτικών (Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., εγκϑκλιοσ υπ. 
αρ. 159640/Γ7/17‐12‐2010). 

Ϊνα πρώτο βόμα το οπούο θα ϋβγαζε ϋξω απϐ τα πλαύςια τησ ςχολικόσ μονϊδασ την 
εκπαιδευτικό δρϊςη όταν να γύνει μια ςυνεδρύαςη κατϊ τη διαδικαςύα του ςχεδιαςμοϑ, ςτην 
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οπούα να ςυμμετϋχουν ο ςχολικϐσ ςϑμβουλοσ, ο διευθυντόσ, το προςωπικϐ τησ μονϊδασ, ο 
ςϑλλογοσ γονϋων και κηδεμϐνων, οι τοπικού φορεύσ και οι μαθητϋσ, ϐπου θα γύνει μια πρώτη 
παρουςύαςη των βαςικών ςημεύων του ςχεδύου δρϊςησ. Μια τϋτοια διαδικαςύα θα 
μποροϑςε να εξαςφαλύςει την αποδοχό των προγραμματιςμϋνων δρϊςεων απϐ το ςϑνολο 
των παραγϐντων τησ ςχολικόσ ζωόσ ενιςχϑοντασ παρϊλληλα τη δϋςμευςη για υλοπούηςη.  

Επύςησ, η επικοινωνύα και ςυνεργαςύα με ϊλλεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ οι οπούεσ εφαρμϐζουν ό 
ςχεδιϊζουν ανϊλογεσ δρϊςεισ και η ανταλλαγό εμπειριών θα ςυνϋβαλλε αποφαςιςτικϊ ςτον 
καλϑτερο και αποτελεςματικϐτερο ςχεδιαςμϐ. τα πλαύςια αυτϊ, οι διϊφορεσ ςχολικϋσ 
μονϊδεσ θα παρουςύαζαν τον τρϐπο που διαχειρύςτηκαν ανϊλογεσ δρϊςεισ με απώτερο 
ςκοπϐ ϐταν πλϋον η εκϊςτοτε μονϊδα θα ξεκινοϑςε το ςχεδιαςμϐ τησ δρϊςησ, να ϋχει ϋνα 
μϋτρο ςϑγκριςησ για το που θϋλει να φτϊςει και τι εύναι αυτϐ ςτο οπούο ςτοχεϑει. ήλο αυτϐ 
μποροϑςε να γύνει ςε ςυνδυαςμϐ και με τη ανϊδειξη τησ διεθνοϑσ εμπειρύασ. 

Σϋλοσ, κατϊ την εφαρμογό τησ καινοτομύασ ϋγιναν και οι απαραύτητεσ ςυνεργαςύεσ. την 
αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ οι προώςτϊμενοι των Διευθϑνςεων καθώσ και των Γραφεύων μαζύ 
με τουσ υπεϑθυνουσ για το ΕΠ του νομοϑ, κϊλεςαν τουσ Διευθυντϋσ των ςχολεύων δύνοντασ 
τουσ τισ απαραύτητεσ κατευθϑνςεισ, ςυζότηςαν για την τακτικό που θα υιοθετοϑςαν για την 
επύλυςη των προβλημϊτων εφαρμογόσ. τισ ςυγκεντρώςεισ αυτϋσ ϋλαβαν μϋροσ και οι 
χολικού ϑμβουλοι τησ περιοχόσ. υνεχύζοντασ, οι Διευθυντϋσ και οι καθηγητϋσ του ΕΠ 
ενημϋρωςαν τουσ ςυλλϐγουσ καθηγητών για το ςχεδιαςμϐ που εφϊρμοςαν ςτα πλαύςια των 
αναγκών του θεςμοϑ και τουσ προςκϊλεςαν ςε ςυνεργαςύα. Θα ϋπρεπε να ςυντελοϑνται 
ςυνεργαςύεσ ακϐμα και ανϊμεςα ςτισ υπηρεςύεσ του ΤΠΕΠΘ ϐπωσ τα ΔΔΕ, τα ΚΕΤΠ, τα 
Γραφεύα ΕΠ, τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ και τισ αντύςτοιχεσ δομϋσ που υπϊρχουν ςτον ιδιωτικϐ 
τομϋα, ςτοχεϑοντασ ςτην αποτελεςματικό εξυπηρϋτηςη ϐςων τισ χρειϊζονται και τισ 
χρηςιμοποιοϑν (ΤΠΕΠΘ εγκϑκλιοσ υπ. αρ. Γ2/173/12-01-2001) 

Αξιολόγηςη καινοτομύασ: Αναςταλτικού παρϊγοντεσ κατϊ την εφαρμογό τησ 
καινοτομύασ 

ϑμφωνα με τον Fullan οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ειςαγωγό μιασ καινοτομύασ 
εύναι η πολυπλοκϐτητα τησ καινοτομύα, η ςαφόνεια, η αναγκαιϐτητα, τα χαρακτηριςτικϊ 
τησ περιφϋρειασ  και οι εξωτερικού παρϊγοντεσ. Επιπροςθϋτωσ, η ϋκβαςη μιασ καινοτομύασ 
μπορεύ να επηρεαςτεύ αρνητικϊ απϐ τισ αποφϊςεισ και τη δρϊςη τησ διούκηςησ 
(Μπελαδϊκη, 2010: 107). την εν λϐγω καινοτομύα εμφανύςτηκαν ςτοιχεύα που ανϋςτειλαν 
ό δυςκϐλεψαν την γρόγορη και αποτελεςματικό ειςαγωγό των ΓΡΑ..Ε.Π. Καταρχόν ο 
διευθυντόσ κλόθηκε απϐτομα και πολϑ ϊμεςα  να αναλϑςει εκτεταμϋνα και ςϑνθετα 
ςυςτόματα, να ςυλλϋξει και να επεξεργαςτεύ ϋνα μεγϊλο ϐγκο πληροφοριών. Εύναι 
αναγκαύοσ ο προςδιοριςμϐσ των ςτϐχων και ο ςχεδιαςμϐσ του τρϐπου δρϊςησ. ε ϐλα αυτϊ 
δεν εύχε την υποςτόριξη και τη βοόθεια των αρμοδύων. Η επικοινωνύα με το Τπουργεύο, δεν 
όταν πολϑ καλό και η υποςτόριξη λύγη. Ο ςχεδιαςμϐσ του προγρϊμματοσ αυτοϑ όταν για μύα 
«ιδεατό κατϊςταςη» καθώσ δεν εύχαν λϊβει οι υπεϑθυνοι υπϐψη τουσ τα πραγματικϊ 
ςτοιχεύα, αλλϊ και τισ ςυνθόκεσ που επικρατοϑςαν ςτο ςχολεύο. Κϊθε ςχολεύο εύναι 
διαφορετικϐ και η ειςαγωγό καινοτομιών θα πρϋπει να εύναι ϋτςι ςχεδιαςμϋνη, ώςτε να 
μπορεύ να αλλϊξει και να προςαρμοςτεύ ςτισ διϊφορεσ καταςτϊςεισ. Ο ρϐλοσ αυτϐσ λοιπϐν 
τησ προςαρμογόσ και του αναςχεδιαςμοϑ, δϐθηκε αναγκαςτικϊ ςτο διευθυντό και ςτο 
προςωπικϐ. Ο  καταμεριςμϐσ τησ εργαςύασ και ο τρϐποσ ϋλεγχου, αποτϋλεςαν προβλόματα 
που ο διευθυντόσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ ϋπρεπε να διαχειριςτεύ. Εξϊλλου η ύδια η καινοτομύα 
αποτελεύ βαςικό προϒπϐθεςη, ώςτε να επιτευχθεύ η προςαρμογό του ςχολικοϑ οργανιςμοϑ 
ςτισ μεταβολϋσ του περιβϊλλοντοσ και η ανταπϐκριςό του ςτισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ αλλϊ και 
ςτισ απαιτόςεισ των μαθητών, των καθηγητών και των γονϋων.  

Ϊνασ ςχολικϐσ οργανιςμϐσ, για να προχωρεύ ςε καινοτϐμεσ δρϊςεισ, θα πρϋπει να ϋχει 
κϊποιο βαθμϐ αυτονομύασ. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ οι ςχολικϋσ 
μονϊδεσ θα πρϋπει να ϋχουν ϋνα εύδοσ αυτονομύασ και να μην εξαρτώνται απϐ το Τπουργεύο 
Παιδεύασ. Η επιτυχύα τησ «καινοτομύασ» ςτηρύζεται ςτην χρηςιμοπούηςη τησ γνώςησ ςε κϊθε 
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παρϊμετρϐ τησ. Αυτό η γνώςη θα δύνει τη δυνατϐτητα  για ςϑλληψη καθώσ και τον 
ςχεδιαςμϐ του νϋου προώϐντοσ. Θα εύναι γνώςη που θα ειςϊγει μια νϋα αντύληψη για την 
παραγωγό και θα αξιοποιεύ τισ νϋεσ δυνατϐτητεσ.  Θα καταφϋρνει να προωθεύ τη ςυλλογικό 
αντιμετώπιςη προβλημϊτων, καθώσ και την ικανϐτητα ςυνεργαςύασ. Θα ανούγει δρϐμουσ, 
θα καταφϋρνει να υπερβαύνει εμπϐδια καθώσ και αντιλόψεισ. Θα προχωρϊ ςε 
αναςυγκρϐτηςη τησ επιχεύρηςησ ϐςον αφορϊ τη δομό και τη μορφό. Κϊτι τϋτοιο δεν μπορεύ 
να γύνει χωρύσ αυτονομύα (Μπελαδϊκη, 2010: 107-108). 

Ψςτϐςο, περαιτϋρω αξιολϐγηςη τησ εν λϐγω καινοτομύασ θα μπορϋςει να παρϊςχει 
περιςςϐτερο αξιϐπιςτα αποτελϋςματα μετϊ απϐ την πϊροδο κϊποιων ετών, ϐπωσ για 
παρϊδειγμα τριών ετών, προκειμϋνου ςε ϋνα βϊθοσ χρϐνου – ςε μακροπρϐθεςμο ορύζοντα – 
να υπϊρχουν επαρκό δεδομϋνα. 

Υαινόμενα Αντύςταςησ 

Σα ΓΡΑ..Ε.Π. ςχεδιϊςτηκαν με ςκοπϐ να εξυπηρετόςουν και να λειτουργόςουν 
βοηθητικϊ ςτα ςχολεύα και ειδικϐτερα ςτο μϊθημα του χολικοϑ Επαγγελματικοϑ 
Προςανατολιςμοϑ, με το οπούο εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνα. Ψςτϐςο κατϊ την ειςαγωγό του 
νϋου θεςμοϑ, παρατηρόθηκαν και οριςμϋνα ςτοιχεύα αντύςταςησ που δυςκϐλεψαν την 
ειςαγωγό, την εφαρμογό και την αποδοχό του. Ο Fuller ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1960 
προϋβη ςτην ανϊπτυξη των ανηςυχιών που παρουςιϊζουν οι εκπαιδευτικού ϐταν πρϐκειται 
να τεθεύ ςε εφαρμογό μια καινοτϐμα δρϊςη και τισ διϋκρινε ςε τρύα επύπεδα εκ των οπούων 
το πρώτο αφορϊ ςτισ ανηςυχύεσ που ϋχουν οι εκπαιδευτικού για τον εαυτϐ του, το δεϑτερο 
επύπεδο ςτισ ανηςυχύεσ ςε ςχϋςη με το ϋργο και ςε τρύτο επύπεδο ςτισ επιπτώςεισ που θα 
προκϑψουν απϐ την εφαρμογό τησ καινοτομύασ (Van den Berg & Ross, 1999). 

τισ ςυνεδριϊςεισ του ςυλλϐγου των διδαςκϐντων τϋθηκαν ζητόματα διαχεύριςησ και 
ϋλλειψησ πϐρων, ϋλλειψη υποςτόριξησ, οριοθϋτηςη εξουςιών μεταξϑ ςχολεύου και αρχών, 
νομοθετικϋσ αντιθϋςεισ ό και ςυγχϑςεισ κ.λπ. και ϐτι ςε γενικϋσ γραμμϋσ για την εφαρμογό 
τησ εκπαιδευτικόσ καινοτομύασ θα πρϋπει να αντιμετωπύςουν ανυπϋρβλητα 
γραφειοκρατικϊ εμπϐδια. Οι αντιρρόςεισ εκφρϊςτηκαν κατϊ κϑριο λϐγο απϐ 
εκπαιδευτικοϑσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ οι οπούο αντϋτειναν ϐτι δρϊςεισ που εύχε αναλϊβει να 
φϋρει εισ πϋρασ το ςχολεύο ςτο παρελθϐν αντιμετώπιςαν πολλϊ οργανωτικϊ προβλόματα. 
Εύναι γεγονϐσ ϐτι, ϐταν ςυντελοϑνται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ό βαθιϋσ τομϋσ ςε θεςμοϑσ και 
πρακτικϋσ βαθιϊ ριζωμϋνεσ ςτα ϊτομα απϐ τη μακρϐχρονη επικρϊτηςό τουσ, 
παρατηροϑνται μεγϊλεσ αντιδρϊςεισ. Παρατηρεύται η αντύςταςη του «παλιοϑ» ςτο «νϋο» 
που ϋρχεται, παρατηρεύται η αντύδραςη ςτισ καινοτομύεσ. Αυτϐ βϋβαια δεν εύναι αρνητικϐ 
καθώσ μϋςα απϐ τη θϋςη και την αντύθεςη θα υπϊρξει η ςϑνθεςη, θα ξεπηδόςει το 
καινοϑργιο. Για να ξεπεραςθοϑν οι αδυναμύεσ, οι ελλεύψεισ, οι φοβύεσ αλλϊ και οι ανηςυχύεσ 
των εργαζομϋνων ςτην εκπαύδευςη για τον ερχομϐ των νϋων διοικητικών ρυθμύςεων εύναι 
ανϊγκη να υπϊρξει πλόρησ ενημϋρωςη απϐ το Τπουργεύο Παιδεύασ και τα ςυναρμϐδια 
Τπουργεύα.  

Ο κύνδυνοσ τησ ςϑγκρουςησ εύναι, επύςησ, ϋνα κοινϐ δεδομϋνο τησ μετατροπόσ, αφοϑ η 
αλλαγό ρυθμοϑ φϋρει αντιμϋτωπεσ ϐχι μϐνο αξύεσ και δομημϋνεσ ςχϋςεισ και πρακτικϋσ, 
αλλϊ και πρϐςωπα καθώσ επηρεϊζει τη ςυμπεριφορϊ των εμπλεκϐμενων ατϐμων για 
μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα. Πρϐκειται ςτην ουςύα για μύα οργανωτικό και διοικητικό 
καινοτομύα. Αυτϐ προβληματύζει τουσ εμπλεκϐμενουσ, οι οπούοι ανηςυχοϑν για το εϊν θα 
μπορϋςει να ενταχθεύ με επιτυχύα ςτο ημερόςιο πρϐγραμμα και να ςυνυπϊρξει με το 
ςχολεύο. Αναςταλτικϐ παρϊγοντα επύςησ αποτϋλεςε η αμφιβολύα για το αν τα ΓΡΑ..Ε.Π. θα 
επιτϑχουν το ςκοπϐ τουσ. ϑμφωνα με τον Bandura, οι πεποιθόςεισ επϊρκειασ εύναι οι 
απϐψεισ που ϋχει κϊποιοσ για το κατϊ πϐςο ϋχει την ικανϐτητα να οργανώνει αλλϊ και να 
εφαρμϐζει ςχϋδια τα οπούα οδηγοϑν ςτην επύτευξη ενϐσ ςτϐχου (Υιλλύπου, 2007). Η 
ςυνεργαςύα ϐλων, αν και εύναι απαραύτητη για την επιτυχύα τησ αλλαγόσ, δεν εύναι 
δεδομϋνη. Ωλλα κοινϊ ςτοιχεύα εύναι ο φϐβοσ για το ϊγνωςτο και τα επενδυμϋνα 
«ςυμφϋροντα». Αυτϊ ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την αντύςταςη ςτη μεταβολό με δεδομϋνο ϐτι 
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δεν γνωρύζουμε απϐ την αρχό ποια θα εύναι ακριβώσ η ϋκβαςη των πραγμϊτων μετϊ την 
ολοκλόρωςό τησ. 

Μερικού απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτϊθηκαν με ςκεπτικιςμϐ απϋναντι ςτην εφαρμογό 
τησ καινοτομύασ, διϐτι την εξϋλαβαν ωσ απειλό για την αςφϊλειϊ τουσ αλλϊ και γιατύ εύναι 
υποχρεωμϋνοι να επεκτεύνουν το καθημερινϐ τουσ ωρϊριο. Ϊνα απϐγευμα την εβδομϊδα θα 
ϋπρεπε να λειτουργεύ το ΓΡΑΕΠ για να μποροϑν να ϋχουν πρϐςβαςη ςε αυτϐ οι γονεύσ και 
οι κηδεμϐνεσ των μαθητών, χωρύσ αυτϐ να ςημαύνει βϋβαια ϐτι θα υπόρχε αϑξηςη των ωρών 
λειτουργύασ τησ δομόσ, αλλϊ ϐτι θα γινϐταν κατανομό των ωρών και μετϊ το πϋρασ του 
ςχολικοϑ ωραρύου. υνολικϊ δηλαδό ο Εκπαιδευτικϐσ-ϑμβουλοσ που θα όταν υπεϑθυνοσ 
για το Γραφεύο ΕΠ θα ϋπρεπε να αφιερώςει δϋκα ώρεσ απϐ το εκπαιδευτικϐ του ωρϊριο 
(Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, εγκϑκλιοσ υπ. αρ. 159640/Γ7/17‐12‐2010). Η αντύςταςη αυτό μπορεύ να 
πηγϊζει εύτε απϐ ατομικοϑσ παρϊγοντεσ εύτε απϐ ενδογενεύσ. Η εμφϊνιςη «ϊτυπων» ομϊδων 
ό και θεςμικών (ςυνδικαλιςμϐσ) λειτουργεύ αναςχετικϊ ωσ προσ την αλλαγό και ύςωσ με 
μοναδικϐ ςκοπϐ την εξυπηρϋτηςη ςυνδικαλιςτικών, κομματικών ό προςωπικών 
ςυμφερϐντων. Η δημιουργύα, για παρϊδειγμα, των ολοόμερων τμημϊτων προκϊλεςε την 
αντύδραςη τησ Διδαςκαλικόσ Ομοςπονδύασ Ελλϊδασ –μϋχρι ϋνα ςημεύο δικαιολογημϋνα– 
ςτον προγραμματιςμϐ του ωρολογύου προγρϊμματοσ απϐ το φϐβο διατϊραξησ τησ 
λειτουργικϐτητασ του μϋχρι ςόμερα εκπαιδευτικοϑ ωραρύου. Ϊτςι και εδώ ςημαντικϐ ρϐλο 
παύζουν οι ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ που βλϋπουν την καινοτομύα ωσ απειλό για τη 
ςωςτό λειτουργύα του ςχολεύου και ενδεχομϋνωσ για το δικϐ τουσ ωρϊριο. το ςημεύο αυτϐ 
ϋχει θϋςη ο αναςταλτικϐσ παρϊγοντασ τησ ελλιποϑσ πληροφϐρηςησ ό και 
παραπληροφϐρηςησ, των εκπαιδευτικών για την καινοτομύα. Επύςησ κρύνεται αναγκαύα 
(απϐ τουσ ύδιουσ)  και η επιμϐρφωςό τουσ προκειμϋνου να μπορϋςουν να ξεπερϊςουν το 
φϐβο για τα νϋα καθόκοντα που θα αναλϊβουν και να εξαλειφθεύ η αναςταλτικϐσ 
παρϊγοντασ φϐβοσ. 

Η λειτουργικϐτητα, λοιπϐν ενϐσ ςχολεύου αναδεικνϑεται μϋςα απϐ την ικανϐτητα του να 
προςαρμϐζεται με επιτυχύα ςε μεγϊλησ κλύμακασ αλλαγϋσ. Για να ςυμβεύ ϐμωσ αυτϐ, 
καθοριςτικϐ ρϐλο παύζει η ηγεςύα τησ ςχολικόσ που μονϊδασ και η καλλιϋργεια ενϐσ 
πνεϑματοσ ευαιςθηςύασ και κατανϐηςησ. Ϊνασ ςημαντικϐσ, λοιπϐν, παρϊγοντασ για τη 
διαχεύριςη τησ αλλαγόσ εύναι ο ρϐλοσ του διευθυντό και ο τρϐποσ με τον οπούο θα 
διαχειριςτεύ τα φαινϐμενα αντύςταςησ. Ο μεταςχηματιςτικϐσ ηγϋτησ εύναι ικανϐσ να 
υιοθετόςει νϋεσ και ανοικτϐτερεσ προςεγγύςεισ που να ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ τησ 
εποχόσ μασ ώςτε να πραγματοποιηθεύ μια πραγματικό και ουςιαςτικό αλλαγό ςτην 
εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα και ϐπου κυρύαρχα ςτοιχεύα εύναι ο αλληλοςεβαςμϐσ και η 
αλληλοκατανϐηςη. Οι μελετητϋσ τονύζουν ακϐμα την ανϊγκη διϊκριςησ «μεταξϑ διευθυντών 
(managers) και ηγετών (leaders). Οι πρώτοι εμπλϋκονται ςτην επύλυςη οργανωτικών 
προβλημϊτων, ενώ οι δεϑτεροι αναζητοϑν τισ δυνατϐτητεσ υπϋρβαςόσ τουσ» (Μιχιώτησ και 
Καμποϑρη, 2007). Επύςησ τονύζουν ϐτι η ηγεςύα αποτελεύ μϋροσ τησ διούκηςησ, χωρύσ 
ωςτϐςο, να ταυτύζεται με αυτόν. «Εύναι μϋροσ αυτόσ και αποβλϋπει κυρύωσ ςτην 
αναγκαιϐτητα τησ αλλαγόσ ςτον τρϐπο ςυμπεριφορϊσ και νοοτροπύασ των ανθρώπων, ϐταν 
οι ςυνθόκεσ το επιβϊλλουν» (Κιρκιγιϊννη, 2011). Καταλαβαύνουμε λοιπϐν, ϐτι: «ο ηγϋτησ 
δεν εύναι πλϋον μϐνο ο διευθυντόσ του ςχολεύου αλλϊ η τϊςη εύναι η ηγεςύα να διαςπεύρεται 
ό να διαμοιρϊζεται ςε ϐςον το δυνατϐ περιςςϐτερα ϊτομα, ενώ οι Harris et al (2007) 
επιχειρηματολογοϑν ϐτι ϐταν η ηγεςύα διαςπεύρεται τϐτε υπϊρχει θετικϐσ αντύκτυποσ ςτη 
βελτύωςη του ςχολεύου και την εκπαιδευτικό αλλαγό». (Αγγελύδησ, 2011: 75). 

Σο μοντϋλο τησ κατανεμημϋνησ ηγεςύασ επαναπροςδιορύζει τον ρϐλο που παύζει ο 
διευθυντόσ κϊνοντασ ξεκϊθαρο ϐτι με τη διαςπορϊ τησ εξουςύασ θα πρϋπει να ϋχει τον 
ςυντονιςμϐ, τον ϋλεγχο και την ανατροφοδϐτηςη των ανεπύςημων ηγετών αλλϊ και να 
ενώςει ϐλο την εκπαιδευτικό κοινϐτητα κϊτω απϐ ϋνα κοινϐ ϐραμα μϋςα απϐ το οπούο θα 
αναδεικνϑεται η ενύςχυςη του ρϐλου ϐλων των εμπλεκϐμενων ςτην εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα (Γιϊγκου & Θεοφιλιδησ, 2012: 153). Η ςχϋςη του ςχολικοϑ ηγϋτη με το 
εξωτερικϐ περιβϊλλον δηλαδό με τουσ γονεύσ και γενικϐτερα με την κοινϐτητα εύναι 
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καθοριςτικόσ ςημαςύασ για να μπορϋςει να λειτουργόςει με ομαλϐ και δημιουργικϐ τρϐπο η 
ςχολικό μονϊδα ενδυναμώνοντασ κατϊ αυτϐ τον τρϐπο την υπευθυνϐτητα των γονϋων και 
των κοινοτικών φορϋων καθώσ τουσ αναθϋτει ρϐλουσ οι οπούοι απαιτοϑν την δϋςμευςη και 
την ποιοτικό δρϊςη (Αριςτοτϋλουσ & Αγγελύδησ, 2008: 416). 

Εκτϐσ ϐμωσ απϐ το ρϐλο του διευθυντό καθοριςτικόσ ςημαςύασ παρϊγοντασ εύναι και η 
προςωπικϐτητα του κϊθε ατϐμου που ειςϊγει την αλλαγό. Σο ϊτομο αυτϐ θα πρϋπει να ϋχει 
την ςυναύςθηςη του ηθικοϑ καθόκοντοσ και με αυτϐν τον τρϐπο να εξαςφαλύζεται η 
ςυνϋπεια ςτην υλοπούηςη τησ καινοτομύασ. Παρϊλληλα οφεύλει να ϋχει την αύςθηςη τησ 
αυτοςυνεύδηςησ καθώσ και τησ αυτογνωςύασ, αφοϑ θα εύναι το ϊτομο που θα καθοδηγεύ 
τουσ μαθητϋσ ςε ϐλη τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ καινοτομύασ. ημαντικϐσ παρϊγοντασ εύναι 
και οι οργανωτικϋσ ςυνθόκεσ που επικρατοϑν κι ϋτςι τον πρωταρχικϐ ρϐλο κατϋχει η 
ηγεςύα, η οπούα θα πρϋπει να καθοδηγεύ και να κατανοεύ τϐςο το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ 
ϐςο και τουσ μαθητϋσ. Σαυτϐχρονα θα πρϋπει να εμπνϋει ςεβαςμϐ και εκτύμηςη και ςτουσ 
εμπλεκϐμενουσ αλλϊ και ςτουσ γονεύσ. Ϊτςι, το διοικητικϐ ςτυλ που θα επιλϋξει θα ϋχει ωσ 
επύκεντρο τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ. Αντύθετα, δεν πρϋπει ςε καμιϊ περύπτωςη να ϋχει 
παθητικό ςυμπεριφορϊ, καθώσ αυτϐ δεύχνει ϐτι δεν ενδιαφϋρεται για την αλλαγό αλλϊ μϐνο 
για το προςωπικϐ του ςυμφϋρον (Ρϊπτησ, 2006:35).   

Με ϐλα τα παραπϊνω θα μπορϋςουν οι εμπλεκϐμενοι, ςτο ςχολεύο τησ Αξιοϑπολησ, να 
εφαρμϐςουν το νϋο θεςμϐ και να τον εντϊξουν ςτο όδη υπϊρχον ςϑςτημα και πρϐγραμμα. 
Οι παρϊγοντεσ τησ αντύςταςησ ςτο πρϐγραμμα των ΓΡΑ..Ε.Π. θα  μπορϋςουν να 
μηδενιςτοϑν εϊν ο διευθυντόσ και οι εμπλεκϐμενοι δεύξουν αιςιοδοξύα και ςυνεργαςύα. 

Προτϊςεισ υμβούλου  

Ο ςχεδιαςμϐσ μιασ καινοτομύασ, επιχειρεύται ςτη βϊςη των επτϊ ςταδύων τησ 
προςϋγγιςησ δηλαδό με βϊςη τα: επινϐηςη, ανϊπτυξη, διϊχυςη, την υιοθϋτηςη / απϐρριψη, 
εφαρμογό, εγκαθύδρυςη και ςϑςταςη. Σο ύδιο μοντϋλο για το ςϑνολο των ςχολικών 
μονϊδων προτεύνεται και απϐ εμϊσ. Δεν παρουςιϊζει ουςιαςτικϋσ αλλαγϋσ απϐ το μοντϋλο 
που εφαρμϐςτηκε κατϊ την εφαρμογό των ΓΡΑ..Ε.Π. ςτο ςχολεύο μασ. Η επιλογό τησ 
πρακτικόσ αυτόσ ςτηρύζεται ςτο ϐτι, προωθεύ την καινοτομύα ωσ ϋνασ τρϐποσ που ωθεύ την 
ολιςτικό ανϊπτυξη του ςχολεύου, ωσ ανοικτοϑ κοινωνικοϑ ςυςτόματοσ, το οπούο εύναι 
επικεντρωμϋνο ςτη ςυνεχό πρϐοδο των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων. Επύςησ, η ειςαγωγό 
τησ καινοτομύασ εμπεριϋχει ϐλα τα υποςυςτόματα του οργανιςμοϑ, δομό, ανθρώπουσ, 
τεχνολογύα, κουλτοϑρα, διούκηςη και επομϋνωσ, μια ολιςτικό προςϋγγιςη πρϐκειται να 
λειτουργόςει πιο αποτελεςματικϊ. Επιπλϋον, ϐςον αφορϊ την οργανωτικό δομό, ϐλα τα 
ςτϊδια του ςχεδιαςμοϑ, τησ διϊχυςησ καθώσ και τησ ανϊπτυξησ, βαςύζονται ςτη 
ςυμμετοχικό διούκηςη καθώσ και ςτη κατανεμημϋνη ηγεςύα, με τη δημιουργύα ομϊδων, οι 
οπούεσ αξιοποιοϑν πιο αποδοτικϊ τουσ ανθρώπινουσ πϐρουσ (Παςιαρδόσ, 2008 : 18). 

Η εφαρμογό τησ καινοτομύασ αυτόσ και ςε ϊλλεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ θα πρϋπει να γύνει ςτη 
βϊςη οριςμϋνων ενεργειών, με την ευθϑνη τησ ςυντονιςτικόσ επιτροπόσ (Παςιαρδόσ, 
2008:19). Να διαμορφωθεύ ςτρατηγικό, ςυλλογικϐ ϐραμα, να καθοριςτοϑν ξεκϊθαροι 
ςκοπού, ςτϐχοι, δραςτηριϐτητεσ, χρονοδιϊγραμμα, να βρεθοϑν πϐροι, να καθοριςτοϑν 
κριτόρια επιτυχύασ, αλλϊ και να δημιουργηθεύ παρατηρητόριο ςυλλογόσ πληροφοριών 
(Fullan, 2001: 31) και να επιμορφωθοϑν οι εκπαιδευτικού ςτη διαδικαςύα τησ αλλαγόσ. 
χετικϊ με την ανϊπτυξη τησ ειςαγωγόσ των ΓΡΑ..Ε.Π. ϐςον αφορϊ την κατεϑθυνςη τησ 
μετϊδοςησ του ορϊματοσ καθώσ και τησ επιμϐρφωςησ του προςωπικοϑ θα πρϋπει να 
υπϊρξει βοόθεια, εκτϐσ απϐ τισ διαλϋξεισ και επιςκϋψεισ ςτα γραφεύα .Ε.Π. Ϊτςι, θα 
παγιωθεύ η ςυνεργατικό κουλτοϑρα αλλαγόσ, που εύναι  απαραύτητη προϒπϐθεςη για τη 
ςχολικό βελτύωςη. Μϋςα απϐ τον επανϋλεγχο του εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ θα πρϋπει να 
βρεθοϑν γονεύσ ό ϊλλοι ειδικού, που με διϊφορεσ διαλϋξεισ και επιμορφωτικϊ εργαςτόρια θα 
καταφϋρουν να υποςτηρύξουν την καινοτομύα, αφοϑ η ςχολικό μονϊδα βρύςκεται ςε διαρκό 
ςυναλλαγό με το εξωτερικϐ περιβϊλλον, ϐπωσ όδη αναφϋρθηκε (Φατζηπαναγιώτου, 2008: 
214-215). 
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Η επιμϐρφωςη θα καταφϋρει να βοηθόςει τουσ εκπαιδευτικοϑσ, ώςτε να αποκτόςουν 
ϋνα κοινϐ ςώμα γνώςεων, το οπούο θα εύναι θεωρητικϐ και πρακτικϐ, ϐςον αφορϊ την 
λειτουργύα των ΓΡΑ..Ε.Π. Ϊτςι, θα μπορϋςει να αποφευχθεύ η επϋμβαςη ςτην θεωρητικό 
βϊςη τησ καινοτομύασ, που θα τροποποιοϑςε τη  δυναμικό τησ. Αντύδραςη ςτην καινοτομύα 
αναμϋνεται και απϐ τουσ γονεύσ, αφοϑ αγνοοϑν ςημαντικϊ ζητόματα. Ϊτςι, θα πρϋπει να 
γύνουν ςυςτηματικϋσ ςυναντόςεισ ϐπου θα αναλυθεύ  η αναγκαιϐτητα, η θεωρύα και η 
πρακτικό εφαρμογό των ΓΡΑ..Ε.Π.  

τη διϊρκεια τησ εγκαθύδρυςησ, η καινοτομύα δεν γύνεται αντιληπτϐ ωσ κϊτι το νϋο, αλλϊ, 
ειςχωρεύ ςτουσ τρϐπουσ εργαςύασ τησ εκπαύδευςησ και αποκτϊ διϊφορουσ   δεςμοϑσ και με 
ϊλλεσ καινοτομύεσ (Παςιαρδόσ, 2008α: 14), που θα βελτιώνουν ςυνεχώσ την 
αποτελεςματικϐτητϊ τησ. Προτεύνεται η ύδρυςη μύασ ςυντονιςτικόσ ομϊδασ. Σα μϋλη τησ 
ομϊδασ αυτόσ θα ϋχουν εκπαύδευςη, ώςτε να καταφϋρνουν να προςαρμϐςουν καθώσ και να 
χρηςιμοποιοϑν διϊφορα κατϊλληλα ϐργανα αυτοαξιολϐγηςησ και ετεροαξιολϐγηςησ των 
διϊφορων διαδικαςιών προώθηςησ τησ αλλαγόσ, ϐπωσ, επύςησ, και  του βαθμοϑ υιοθϋτηςόσ 
τησ απϐ το εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ. Θα χρηςιμοποιηθοϑν πολλϊ ερωτηματολϐγια, 
ςυνεντεϑξεισ, καθώσ και παρατηρόςεισ για την αρχικό αξιολϐγηςη των αναγκών, τη 
διαμορφωτικό αξιολϐγηςη που αφορϊ ϐλη το χρονικϐ διϊςτημα και για την τελικό 
αξιολϐγηςη,  με βϊςη τα κριτόρια που αναδεικνϑονται ςτο ςχϋδιο δρϊςησ. Σα αποτελϋςματα 
τησ καινοτομύασ θα προβληθοϑν τϐςο ςε παρουςιϊςεισ, ςυνϋδρια ϐςο και δημοςιεϑςεισ, 
ώςτε να ϋχουν ευρεύα αποδοχό καθώσ και αναγνώριςη, τονώνοντασ το επαγγελματικϐ 
κϑροσ και την αυτοεκτύμηςη των εκπαιδευτικών και παρϋχοντασ πολλϋσ δυνατϐτητεσ 
κριτικόσ απϐ διϊφορουσ εκπαιδευτικοϑσ και ειδικοϑσ ςτο χώρο, και βοηθώντασ ςτην 
πραγματοπούηςη του τελευταύου ςταδύου τησ ςϑςταςησ. 

Ψςτϐςο ςτο ερώτημα «Πωσ θα εφαρμοςτεύ καλϑτερα αυτό η καινοτομύα για να 
διατηρηθεύ» αρχικϊ θα ϋλεγα πωσ εγώ πιςτεϑω πολϑ ςτην καινοτομύα. Προτεύνω να 
εφαρμοςτεύ ωσ ϋχει, αλλϊ παρϊλληλα θα πρϋπει να υπϊρχει ϋνα ςϑςτημα εςωτερικόσ 
ανταμοιβόσ τησ αποδοτικϐτητασ (χωρύσ ανϊγκη δημϐςιασ επιδοκιμαςύασ). Σο ςπουδαιϐτερο 
ϐλων εύναι να επιτϑχουμε κατϊ τη διαδικαςύα τησ αλλαγόσ και προςωπικϊ οφϋλη. Μϋροσ τησ 
διαδικαςύασ τησ μετϊβαςησ θα πρϋπει να εξυπηρετεύ προςωπικϋσ θϋςεισ και ςυγχρϐνωσ, αν 
δεν ϋχουμε την ϑπαρξη κϊποιου ςυςτόματοσ αναγνώριςησ και ανταμοιβόσ, δεν 
πετυχαύνουμε το ποθητϐ αποτϋλεςμα. Εύναι αυτϐ που ο Fullan (1982) πρεςβεϑει, πωσ δεν 
νοεύται εκπαιδευτικό αλλαγό χωρύσ αυτό να προβλϋπει βελτύωςη τησ ζωόσ των 
εκπαιδευτικών. 

πκπεξάζκαηα 

Σο ζότημα των αλλαγών ςτην Εκπαύδευςη ϋχει απαςχολόςει πολλϋσ κοινωνικϋσ δυνϊμεισ 
και εγεύρει πολιτικϋσ ςυζητόςεισ. Παρατηροϑμε ϐτι  επαναδιαπραγματεϑεται θϋματα 
πολιτιςμοϑ ϐςον αφορϊ ϋνα μεγϊλο τμόμα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ και πραγματικϐτητασ. 
Σο ζότημα τησ καινοτομύασ και τησ ειςαγωγόσ τησ ςτη ςχολικό πρϊξη εύναι ϋνα ςϑγχρονο 
καθημερινϐ ζότημα, δεδομϋνησ τησ ςϑνδεςησ ςχολεύου και κοινωνύασ. Αφορϊ ϐλουσ τουσ 
εμπλεκϐμενουσ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, τϐςο την Πολιτεύα που ςχεδιϊζει και 
επιβλϋπει, ϐςο και τουσ εκπαιδευτικοϑσ που υπηρετοϑν την επύςημη ςκοποθεςύα, ωσ και 
τουσ μαθητϋσ –και τουσ γονεύσ τουσ μερικϋσ φορϋσ- που την υφύςτανται. Η ειςαγωγό τησ 
αλλαγόσ θεωρεύται μια «εθνικό επϋνδυςη», η οπούα προϒποθϋτει την εφαρμογό τησ 
ςυγκεκριμϋνησ πολιτικόσ αντύληψησ καθώσ και επιδιωκϐμενησ αλλαγόσ ςτο ςχολεύο 

Η αποτελεςματικό διαχεύριςη μιασ καινοτομύασ χρειϊζεται να ϋχει επιςτημονικό και 
πραγματολογικό εγκυρϐτητα ςϑςτοιχη τϐςο με πορύςματα ςϑγχρονων θεωριών που 
ςτηρύζουν τη διαδικαςύα τησ αλλαγόσ, ϐςο και με το ςϑγχρονο ςυγκεύμενο τησ εκπαύδευςησ, 
ςε μακροεπύπεδο και μικροεπύπεδο, προϊγοντασ την ανϊπτυξη των εκπαιδευτικών και του 
ϋργου τουσ, επιφϋροντασ προςτιθϋμενη αξύα ςτην υλοπούηςη των ςτϐχων του ςχολικοϑ 
οργανιςμοϑ. ημαντικϋσ προϒποθϋςεισ επιτυχύασ αναδεικνϑονται η κατανϐηςη  τησ φϑςησ  
και τησ αναγκαιϐτητασ τησ καινοτομύασ, οι  παρϊγοντεσ και οι διαδικαςύεσ που απαιτοϑνται 
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(Fullan, 2001), ο ρϐλοσ του ατϐμου ωσ η καρδιϊ τησ προϐδου, η αποτελεςματικό ϊςκηςη  
ηγεςύασ και η διαχεύριςη τησ αντύςταςησ. 
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Πεξίιεςε 
ηελ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη ηφζν ε ρξήζε ςεθηαθψλ ςπρνκεηξηθψλ ηεζη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΠ), φζν θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν ππνζηεξίδεη 

ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο. Χο κειέηε πεξίπησζεο παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Φεθηαθήο 

Πχιεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.) κέζσ ησλ Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΣΔΠ) ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

(ΔΠΑΛ) Σπξλάβνπ θαη ε ζπκβνιή ηέηνησλ θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ ζηελ επίηεπμε απηνγλσζίαο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζπνπδψλ θαη επαγγέικαηνο. Δπίζεο 

παξνπζηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα, νη ιχζεηο, νη δηαζεκαηηθνί ζπζρεηηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ θαη νη νξηδφληηεο 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο απνθηνχληαη παξάπιεπξα  απφ ηελ ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ, δεκηνπξγψληαο 

επηπιένλ πξνζηηζέκελε αμία ζε ηέηνηνπ δξάζεηο, πέξα απφ ην πξνθαλέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

φθεινο.    

Λέμεηο θιεηδηά: ΔΠ, ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, ΔΟΠΠΔΠ, ΔΠΑΛ Σπξλάβνπ, απηνγλσζία, νξηδφληηεο  

δεμηφηεηεο 

Δηζαγσγή  

Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ελεκέξσζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ πξηλ ηελ ηειηθή ιήςε 

απφθαζεο γηα ηηο αθαδεκατθέο ή επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο, έρεη αλαγλσξηζηεί εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα απφ ηελ πνιηηεία κε ηελ εηζαγσγή ησλ θχθισλ καζεκάησλ ΔΠ 

(ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ) αξ28 Ν. 306/1976 φπνπ πξψηε θνξά 

θαηνρπξψλεηαη ην κάζεκα ηνπ ΔΠ ζην ηφηε γπκλάζην. Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο 

πνιηηείαο γηα δηαδηθαζίεο απηνγλσζίαο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο απνηππψλεηαη ζην εηδηθφ 

θεθάιαην ηνπ Ν.1566/1985 κε ηηο πιείζηεο φζεο παιηλδξνκήζεηο εψο ζήκεξα κε πιεζψξα 

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ φπσο ε ηειεπηαία ηζρχνπζα νδεγία ηνπ Τπ. 

Παηδείαο κε αξ.π.2170/Γ2 09-01-2014. Γηα πνιιά ρξφληα φκσο ε πξνζπάζεηα απηή 

πεξηνξηδφηαλ ζηελ απιή παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ νη νπνίεο παξέρνληαη ηφζν απφ 

ηελ ηππηθή φζν θαη απφ ηελ κε ηππηθή εθπαίδεπζε αθήλνληαο ηνπ εθήβνπο λα αλαιάβνπλ 

ην βάξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εχξεζεο ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα 

επηηχρνπλ έλαλ κεγαιχηεξν βαζκφ απηνγλσζίαο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηιέμνπλ κε 

βάζε ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ζέισ (Βάγγεξ θ.α., 2014). Σν κνληέιν ινηπφλ 

παηδείαο θαη ΔΠ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηάγλσζε επηδφζεσλ θαη πηπρψλ ηνπ αηφκνπ, γηα λα 

ηηο ηαηξηάμεη κε ην κσζατθφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα κάιηζηα, φηαλ ην κσζατθφ 

απηφ κεηαηξέπεηαη δηαξθψο ζε πνιχπινθν θαη ξεπζηφ ηνπίν, κάιινλ είλαη αηπρέο θαη 

άθαηξν (Κνζκίδνπ – Hardy, 1996). ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ηα ςπρνινγηθά ηεζη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, (Κάληαο, 

2002), κε ζηφρν ηε δηάγλσζε ησλ θιίζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ή αθφκε θαη ησλ 

ζηάζεσλ ή πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ κε ζθνπφ λα ην βνεζήζνπλ λα πάξεη ζσζηέο 

επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο.  

Γηα λα αμηνπνηεζνχλ απηά ηα εξγαιεία απφ ηνπο καζεηέο δχν είλαη ηα ζηάδηα. Σν πξψην 

λα πιεξνθνξεζνχλ γηα απηά θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη ην δεχηεξν λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηα ηεζη θαη ηα απαληήζνπλ. Σν πξψην ζηάδην κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηελ απιή 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα. Σν δεχηεξν ζηάδην ιακβάλεη ρψξα ζηα 

θαηά ηφπνπο Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΤΠ). Γηα ηελ 

mailto:kostislf@yahoo.gr
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πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ, παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαηά ηφπνπο ΚΔΤΠ γηα ηα νπνία πξνβιήκαηα δελ θέξνπλ 

επζχλε ηα ΚΔΤΠ. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη πξαθηηθά θαη αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θαζψο θαη ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνπο 

καζεηέο ησλ απνκαθξπζκέλσλ επαξρηαθψλ ζρνιείσλ απφ ηα αζηηθά θέληξα φπνπ έρνπλ 

ηελ έδξα ηνπο ηα ΚΔΤΠ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζηαδίσλ πνπ αλαθέξνληαη 

πην πάλσ θαη ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ εθαξκφζηεθαλ θαηλνηφκεο 

δξάζεηο κε ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, 

θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ αλακφξθσζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο θαζηεξσκέλεο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηα πιαίζηα ησλ πξνο εθαξκνγή νδεγηψλ. Ζ 

ζπκβνιή ησλ θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ, ηεο ςεθηαθήο πχιεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή αθνχ έδσζε ζηνλ θάζε 

καζεηή ηελ δπλαηφηεηα ηφζν ηεο άκεζεο πιεξνθφξεζεο-ελεκέξσζεο (αλάγθε ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ) φζν ηεο επαθήο κε ηα ςπρνκεηξηθά ηεζη ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

απηνγλσζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ νξζνινγηθήο ιήςεο απφθαζεο γηα κηα πην ζπλεηδεηή 

κεηάβαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ θάζε καζεηή (Φσηίνπ 

Ν., Παξαζηαηίδεο Κ. Μάξηηνο-Ηνχληνο 2013). 

Ζ ελφηεηα ησλ Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΣΔΠ) ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ηέζη: 

 Σεζη επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ (ΣΔΠΔ) 

 Σεζη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ (ΣΔΠΑΠ) 

 Σεζη επαγγεικαηηθψλ αμηψλ (ΣΔΠΑΞ) 

Σα ηεζη απαληήζεθαλ απφ ηνπ καζεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ ΔΠ θαη 

αμηνινγήζεθαλ απφ ηελ εθπξφζσπν ηνπ ΚΔΤΠ Λάξηζαο θα Νίλα Γαιάλε. Δδψ λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ην ΚΔΤΠ Λάξηζαο είρε πάξεη κέξνο ζηελ βαζηθή έξεπλα ε νπνία έγηλε 

γηα ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ ηεζη ζηα πιαίζηα ηνπ Γ΄ΚΠ-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_2_2_4.html, Υαηδή & 

Υαηδεζηακαηίνπ 2006-2007).  

ηφρνο ηεο εηζήγεζεο λα παξνπζηάζεη ηφζν ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ ηεζη φζν θαη 

δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Μηα δηαδηθαζία ε νπνία εζηηάδεη ζηα πξνβιήκαηα αιιά 

θαη ζηηο ιχζεηο, ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ζηελ 

δηαζεκαηηθφηεηα ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Δπίζεο λα 

αλαπηχμεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ψζηε λα εληαρζνχλ θαη άιιεο θαηλνηφκεο δξάζεηο ζηα 

πιαίζηα ηεο απηνγλσζίαο θαη αλάπηπμεο ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ΔΠ. 

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ΣΔΠ 

Σν εμαγσληθό κνληέιν ηνπ John Holland ζην ηεζη επαγγεικαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ  

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πξνέιεπζεο ηνπ Σεζη Δπαγγεικαηηθψλ Δλδηαθεξφλησλ (ΣΔΠΔ) 

αληαλαθιάηαη ζηηο ζέζεηο θαη ηα επξήκαηα ηνπ εμαγσληθνχ κνληέινπ πεξηγξαθήο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, πνπ πξψηνο δηαηχπσζε θαη πεξηέγξαςε ν John Holland 

(1959) δίλνληαο κε απηφ ηε δηθή ηνπ εμήγεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή θαη 

αλάπηπμε. Σν κνληέιν ηνπ Holland (1992) αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζην ηππηθφ ηαίξηαζκα 

αηφκνπ – πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Holland βαζίζηεθε ζηελ ππφζεζε φηη ηα 

επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα είλαη κηα φςε απηνχ πνπ νλνκάδνπκε πξνζσπηθφηεηα, 

επνκέλσο ηα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα ελφο αηφκνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ. Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζεσξία απηή, είλαη νη αθφινπζεο: 

 ε επηινγή ελφο επαγγέικαηνο είλαη ε έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

 ηα κέιε κηαο επαγγεικαηηθήο νκάδαο έρνπλ παξφκνηεο πξνζσπηθφηεηεο θαη παξφκνην 

ηζηνξηθφ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, 
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 επεηδή ηα κέιε κηαο επαγγεικαηηθήο νκάδαο έρνπλ παξφκνηεο πξνζσπηθφηεηεο, 

πξνβιέπεηαη φηη ζα αληηδξνχλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα κε παξφκνην 

ηξφπν, 

 ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζηαζεξφηεηα θαη επηηπρία εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Ζ εξγαζία ηνπ Holland (1973) κε ζέκα ηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ εζηηάδεη 

ζηε κειέηε ησλ ηχπσλ (ηππνινγία). Κάζε άηνκν κνηάδεη κε θάπνηνλ απφ ηνπο έμη 

βαζηθνχο ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο νπνίνπο πξνηείλεη. Οη έμη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο 

είλαη: ν πξαθηηθφο, ν εξεπλεηηθφο, ν θαιιηηερληθφο, ν θνηλσληθφο, ν επηρεηξεκαηηθφο θαη ν 

νξγαλσηηθφο-δηνηθεηηθφο ηχπνο (ζρήκα 1). 

                                                         

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1. Σν εμαγσληθφ κνληέιν ηνπ Holland (1992) γηα ηνπο ηχπνπο 

πξνζσπηθφηεηαο  (πεγή: Κνζκίδνπ – Hardy, 1994. 2005) 
 Ζ Δπθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, φπσο απνηππψλεηαη ζην 

εμάγσλν, ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνινγηθή ηνπο νκνηφηεηα (γηα παξάδεηγκα, ν εξεπλεηηθφο 

ηχπνο είλαη πεξηζζφηεξν φκνηνο κε ηνλ πξαθηηθφ θαη ηνλ θαιιηηερληθφ ηχπν θαη ιηγφηεξν 

φκνηνο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηχπν). Αληίζηνηρν φλνκα θέξνπλ θαη νη έμη ηχπνη 

πεξηβαιιφλησλ, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε έμη ηχπνπο επαγγεικάησλ (πξαθηηθά, 

εξεπλεηηθά, θαιιηηερληθά, θνηλσληθά, επηρεηξεκαηηθά θαη νξγαλσηηθά-δηνηθεηηθά 

επαγγέικαηα) θαη, φπσο θαη νη πξνζσπηθφηεηεο, κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο ή ραξαθηεξηζηηθά. ζν πεξηζζφηεξν έλα άηνκν κνηάδεη κε 

θάπνηνλ απφ ηνπο ηχπνπο απηνχο, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα εθδειψλεη θάπνηα απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ ηνλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα πξνζαξκνζηεί απφιπηα ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ζεσξία ηνπ Holland, (Holland, 1992. Spokane,  1985), πξνβιέπεη φηη νη 

άλζξσπνη ςάρλνπλ γηα πεξηβάιινληα ηα νπνία είλαη ζπκβαηά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, ηνπο επηηξέπνπλ λα εθθξάδνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο αμίεο ηνπο θαη 

πεξηιακβάλνπλ θαζήθνληα πνπ ηνπο πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε 

άηνκν πνπ κνηάδεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξνζσπηθφηεηαο, ζα επηιέμεη θαη ζα 

αηζζαλζεί πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν ζε επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηχπν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

Σεςτ επαγγελματικών αξιών 

Μία απφ ηηο πιένλ γλσζηέο ζέζεηο γηα ηελ έλλνηα «αμίεο», είλαη απηή ε νπνία δέρεηαη φηη 

νη αμίεο απνηεινχλ ζηαζεξέο απφςεηο γηα ην ηη ζεσξείηαη ζεκειηαθά ζσζηφ ή ιάζνο 

(Rokeach, 1973). Δλαιιαθηηθά, νη αμίεο αλαθέξνληαη ζε πξνηηκήζεηο ή αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ή θαηαζηάζεηο (England, 1967). Οη αμίεο 

είλαη θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην πφζν επηζπκνχκε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ή θίλεηξα πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή καο θαη επηπιένλ κπνξνχλ λα 

λνεζνχλ σο νη γλσζηηθέο εθθάλζεηο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ (Bilsky & Schwartz 1994. 

Locke, 1976. Rokeach, 1973). ε αληίζεζε κε ηηο ζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο 

θαη θαηεπζχλνληαη πξνο θάπνην αληηθείκελν ζηφρν, φπσο ην άηνκν, ε δξαζηεξηφηεηα, ή ην 

πρακτικϐσ ερευνητικϐσ 

οργανωτικϐσ-
διοικητικϐσ 

καλλιτεχνικϐσ 

επιχειρηματικϐσ κοινωνικϐσ 
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πξάγκα, νη γεληθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα (Rokeach, 1973). Ζ 

γεληθή θχζε ησλ αμηψλ ηηο ηνπνζεηεί ζηνλ ππξήλα ηεο ςπρνινγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ (Ball-Rokeach, Rokeach & Grube 1984. Bilsky & Schwartz, 1994). Έηζη, νη αμίεο 

απνηεινχλ δσηηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ (Locke, 1991). 
Οι επαγγελματικϋσ ό εργαςιακϋσ αξύεσ τώρα, αναφϋρονται ςτο τι θα όθελε το ϊτομο, 

τι θα ζητοϑςε ωσ αμοιβό απϐ την εργαςύα του και ϐχι ςτο τι θεωρεύ καλϐ ό ςωςτϐ 

και ϊρα θα ϋπρεπε να το αναζητόςει κατϊ την επιλογό μιασ εςτιαςμϋνησ 

επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ (Pryor, 1979). ϑμφωνεσ με τον οριςμϐ αυτϐ εύναι 

και οι απϐψεισ των Kidd & Knasel (1980), οι οπούοι αναφϋρουν ϐτι κϊθε αξύα ϋχει ϋνα 

ςυναιςθηματικϐ και ϋνα αξιολογικϐ ςυςτατικϐ. Σο ςυναιςθηματικϐ ςυςτατικϐ τησ 

ϋχει ςχϋςη με αυτϐ που επιθυμεύ ό προτιμϊ το κϊθε ϊτομο. Σο αξιολογικϐ ςυςτατικϐ 

τησ απϐ την ϊλλη, επικεντρώνεται ςτην εςωτερικό ανϊγκη για την παραγωγό 

αποτελϋςματοσ, δηλαδό ςε αυτϐ που κϊθε ϊτομο νομύζει ϐτι πρϋπει να επιδιώξει. ε 

αντύθεςη ϐμωσ, με τον προηγοϑμενο οριςμϐ του Pryor (1979), η καθημερινό κοινό 

χρόςη του ϐρου «επαγγελματικό ό εργαςιακό αξύα» αλλϊ και του ευρϑτερου ϐρου 

«αξύα» γύνεται τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ με την αξιολογικό ςημαςύα του ϐρου παρϊ με 

τη ςυναιςθηματικό. Γύνεται δηλαδό ςϑμφωνα με την εςωτερικό ανϊγκη παραγωγόσ 

αποτελϋςματοσ κυρύωσ, αγνοώντασ ςχεδϐν την επιθυμύα ό την προτύμηςη. 

ζνλ αθνξά ζηηο εξγαζηαθέο αμίεο, απηέο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο νη γεληθέο πεπνηζήζεηο 

γχξσ απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επηζπκνχκε (επηζπκεηφηεηα) ζπγθεθξηκέλσλ 

γλσξηζκάησλ - ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο (γηα παξάδεηγκα ε ακνηβή, ε απηνλνκία, νη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο) θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ εξγαζία εθβάζεσλ (γηα 

παξάδεηγκα, επίηεπμε, πξαγκάησζε, γφεηξν). πσο νη γεληθέο αμίεο, έηζη θαη νη 

εξγαζηαθέο αμίεο ιεηηνπξγνχλ σο θξηηήξηα, ηα νπνία ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ 

λα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ εξγαζία ζπκπεξηθνξέο θαη εξγαζηαθνχο 

ζηφρνπο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη γεληθέο αμίεο δηαρσξίδνληαη απφ  ηηο εξγαζηαθέο, 

σζηφζν παξακέλνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζπγγεληθέο ελλνηνινγηθέο δνκέο (Elizur & Sagie, 

1999. Sagie & Elizur, 1996). Οη εξγαζηαθέο αμίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ επξχηεξε δνκή 

ησλ γεληθψλ αμηψλ (George & Jones, 1997. Roe & Ester, 1999). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Katz (1973) δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο 

κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο πξνηηκήζεηο γηα εξγαζηαθά πιαίζηα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ή 

ελζαξξχλνπλ ηελ έθθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ αμηψλ ή ζπζηήκαηνο αμηψλ. Μάιηζηα, 

πξνζδηφξηζε ηελ ηεξαξρία ησλ επαγγεικαηηθψλ αμηψλ σο ηηο ακνηβέο πνπ αλαδεηά θαλείο 

ζηε δνπιεηά ηνπ θαη νη νπνίεο απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επηινγή ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο. Δπηπξνζζέησο, ν Vroom (1966) θαηέιεμε φηη ηα άηνκα 

επηιέγνπλ επαγγέικαηα ζηε βάζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο 
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ζηφρνπο πξνθχπηνπλ ππφ ην βάξνο πάληα ησλ αμηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα άηνκα (π.ρ. 

επθαηξία γηα αλάπηπμε), απνδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ηα άηνκα παίξλνπλ 

απνθάζεηο ζηε βάζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο αμηψλ. Ο Super (1995) απφ ηελ άιιε, 

πξνζεγγίδνληαο ηηο εξγαζηαθέο αμίεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ζεσξίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, επηβεβαίσζε ηελ άπνςε πνπ ήζειε ηηο εξγαζηαθέο αμίεο λα είλαη 

απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα άηνκα καζαίλνπλ κέζσ ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνλ θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν έθθξαζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο. Θεψξεζε 

ηηο αμίεο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ, ηηο νπνίεο επηζπκεί λα απνθηήζεη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλεη, κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ επηρεηξεί θαη γεληθά κε ηνλ φιν ηξφπν δσήο ηνπ. Γη‘ 

απηφ θαη ηνπνζεηεί ηηο αμίεο ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ζην νπνίν ελππάξρνπλ νη 

αλάγθεο, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ. Οη αμίεο ηειηθά 

είλαη νη ζηφρνη πνπ ζέηεη θαλείο γηα λα επηηχρεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη ην ζχζηεκα αλαγθψλ 

ηνπ.   

Σεςτ επαγγελματικών αποφϊςεων 

Ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ επηινγέο, αθνχ 

επηιέγνληαο θαλείο, επηιέγεη παξάιιεια θαη ηξφπν δσήο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ΔΠ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηίζεηαη απφ πνιχ λσξίο ζηνπο λένπο ην δίιεκκα ζρεηηθά κε ην πνηα 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία λα αθνινπζήζνπλ. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν ΔΠ 

πξέπεη λα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν απφ πνιχ λσξίο λα πξνζθέξεη 

ζην παηδί ηελ θαηάιιειε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα επαγγεικάησλ θαη ζηαδηνδξνκίαο, 

λα θάλεη πξνζηηέο φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, λα  βνεζάεη ην παηδί ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη λα ην αζθεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Βαζηθά ζεκεία ζηελ φιε εμειηθηηθή πνξεία είλαη ε αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο θαη ε 

εθκάζεζε ησλ ξφισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο (Κάληαο & Υαληδή, 

1991). 

ηελ αλάιπζε, εξκελεία θαη νξηζκφ ηεο πνξείαο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζα 

κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηα αθφινπζα ζηάδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ γηα νξζή ιήςε απνθάζεσλ (Hazler & Roberts, 1984. Egan, 1994. Van 

Esbroeck, Butcher, Broonen & Klaver, 1997): 

α) ηάδην αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο / πξφβιεςεο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηα άηνκα. 

β)   ηάδην ζπιινγήο θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηά ηνπο, γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο.  

γ)     ηάδην επηινγήο βαζηζκέλεο ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

δ)     Ρεαιηζηηθή δνθηκή κε εθαξκνγέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

ε)     Δκπινπηηζκφο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

ζη) Πξνψζεζε απνθάζεσλ, βαζηζκέλσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ επηινγψλ.    

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κνηάδεη λα μεθηλά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δεηνχκελνπ 

θαη ηελ απνζαθήληζή ηνπ. Ζ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ επηηπγράλεηαη κέζα απφ 

ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ζπλνκειίθνπο, θίινπο, γνλείο θαη θαζεγεηέο, κέζα απφ ηε κειέηε 

έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαζψο θαη απφ ηα ΜΜΔ. Μηα επηηπρεκέλε επεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζε απνζαθήληζε θαη θαηαλφεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ/πξνηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα ην 

άηνκν επηιέγεη ηελ πιένλ πξφζθνξε ελαιιαθηηθή ιχζε. Κάπνηνη άλζξσπνη κπνξνχλ θαη 
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θαηαιήγνπλ ζε κηα απφθαζε γξήγνξα, ελψ άιινη έρνπλ αλάγθε λα αθηεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ αλίρλεπζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πξηλ 

θαηαιήμνπλ ζηε ιήςε απφθαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, αθνχ ην άηνκν επηιέμεη, έπεηηα 

«δεζκεχεηαη», ζρεδηάδεη ηελ «πνξεία δξάζεο» ηνπ θαη ελεξγεί θαηάιιεια. Σέινο, 

επαλαπξνζδηνξίδεη θαη/ή επαλαζρεδηάδεη ηελ φιε δηαδηθαζία, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο παξαηεξεζνχλ πξνβιήκαηα.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο απαηηεί γεληθά 

λεθαιηφηεηα, κεζνδηθφηεηα, αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε. ηφρνο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιήςεο επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ είλαη ε αλάπηπμε ελφο ινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην 

νπνίν ην άηνκν κπνξεί λα παίξλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε, 

νη νπνίεο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο αμίεο, ηνπο ζηφρνπο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλφηεηεο, 

ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Ζ 

δηαδηθαζία ιήςεο επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνγλσζίαο (πξνζδνθίεο, επαγγεικαηηθέο αμίεο θαη πξνηηκήζεηο, πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο, θίλεηξα γηα εξγαζία). εκαληηθή είλαη θαη ε ελζάξξπλζε 

ησλ λέσλ γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ (δεμηφηεηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο, δηεθδηθεηηθφηεηαο, δηαπξαγκάηεπζεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ).     

Μελϋτη περύπτωςησ ΕΠΑΛ Συρνϊβου  

Σαπηόηεηα ηνπ ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη, ζηελ παξνχζα κνξθή ηνπ, θαηαζθεπάζηεθε ηελ πεξίνδν 2006-

2007 απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δπέλδπζε ζηνλ 

άλζξσπν: Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ΔΠ θαη 

ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο» ζηα πιαίζηα ηνπ Γ΄ΚΠ-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ. Απνηειεί ηελ 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε παιαηφηεξεο κνξθήο ηνπ. Ζ αλαζεσξεκέλε απηή έθδνζε είλαη 

πξντφλ καθξφρξνλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. Πξνέθπςε δε 

χζηεξα απφ δχν θάζεηο έξεπλαο (πηινηηθή θαη βαζηθή), ζε κεγαιχηεξν θαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα Διιήλσλ καζεηψλ, θαη λέα ζηάζκηζε ψζηε λα ηεθκεξησζεί ε 

αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηά ηνπ (ΔΟΠΠΔΠ 2015). Σν ηεζη απηφ βξίζθεηαη ζηελ 

δηαδηθηπαθή πχιε λέσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.eoppep.gr/teens 

. 

Ζ ελφηεηα ησλ Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΣΔΠ) ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ηέζη: 

• Σεζη επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ (ΣΔΠΔ) ην νπνίν απνηειείηαη απφ 64 

πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ «Να αζρνινχκαη κε.....» , «Να εξγάδνκαη ζε.......» ζηηο 

εθθξάζεηο απηέο νη καζεηέο επηιέγνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηνπο αξέζεη « Γε κνπ 

αξέζεη θαζφινπ» έσο «Μνπ αξέζεη πνιχ» κε ηέζζεξεηο δηαβαζκίζεηο. Ζ δηάξθεηα 

ηνπ ηεζη απηνχ δηαξθεί πεξίπνπ 25-30 ιεπηά.  

• Σεζη επαγγεικαηηθψλ αμηψλ (ΣΔΠΑΞ) ην νπνίν απνηειείηαη απφ 64 πξνηάζεηο ηνπ 

ηχπνπ «Θα ήζεια κηα δνπιεία ηέηνηα πνπ .....»  ζηηο εξσηήζεηο απηέο νη καζεηέο 

επηιέγνπλ απαληήζεηο «Καζφινπ ζεκαληηθφ» έσο «Πνιχ ζεκαληηθφ» κε πέληε 

δηαβαζκίζεηο αλάινγα κε ην πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο 

γηα ηνπο ίδηνπο. Ζ δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηεζη είλαη επίζεο 25-30 ιεπηά. 

• Σεζη επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ (ΣΔΠΑΠ) ην νπνίν απνηειείηαη απφ 23 

πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ «Οι δικού μου ςυχνϊ διαφωνοϑν...» , «Σα ενδιαφϋροντϊ μου 
ςυνεχώσ αλλϊζουν....»  οι μαθητϋσ επιλϋγουν τον βαθμϐ ςτον οπούο τουσ 
εκφρϊζει η διατϑπωςη «Δεν με εκφρϊζει καθϐλου» ϋωσ «Με εκφρϊζει απϐλυτα 
ςε ϋξι διαβαθμύςεισ. Η διϊρκεια του τεςτ αυτοϑ εύναι περύπου 15-20 λεπτϊ.  
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Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ελψ ζηα δχν πξψηα ηεζη ην ΣΔΠΔ θαη ην ΣΔΠΑΞ νη 

πξνηάζεηο είλαη ηέηνηεο πνπ θαιείηαη ν καζεηήο λα ζθεθηεί θαη λα εθθξάζεη ηα «ζέισ» 

ηνπ θαη ηηο «επηζπκίεο» ηνπ ζην ηξίην ηεζη ην ΣΔΠΑ  θαιείηαη : 

 λα ζθεθηεί πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζδηνξίζεη ν ίδηνο ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα (δελ δεηείηαη λα δειψζεη επάγγεικα, απηφ πνπ δεηείηαη 

είλαη ην αλ έρεη θάλεη βήκαηα απφθαζεο)  

 λα πξνζδηνξίζεη ν ίδηνο, ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ ζεσξεί φηη 

έρεη ε εξγαζία ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ 

 λα ζθεθηεί λα εθθξάζεη κέζσ ησλ απαληήζεψλ ηνπ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αιιειεπίδξαζε 

πνπ έρεη κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ απνθάζεψλ ηνπ. 

Γηαδηθαζία πινπνίεζεο 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα εληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ ΔΠ ε δηαδηθαζία 

ησλ ΣΔΠ ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ Γηαδηθηπαθή Πχιε Νέσλ ηνπ ΔΟΠΠΔΠ σο 

παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Σα ηκήκαηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ήηαλ ηα 

ηκήκαηα ηερλνινγηθνχ ηνκέα. Σελ ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014 ζηελ δηαδηθαζία απηή 

έιαβε κέξνο έλα ηκήκα είθνζη καζεηψλ θαη ζηελ ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015 ηξία ηκήκαηα 

κε ζπλνιηθά 54 καζεηέο. Σα βήκαηα ηα νπνία έγηλαλ ήηαλ ηα εμήο: 

Βήκα 1: παξνπζίαζε ησλ ΣΔΠ θαη ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα απηά θαη ην είδνο ησλ 

«εξσηήζεσλ» πνπ πεξηιακβάλνπλ 

Βήκα 2: δεκηνπξγία δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα ηνλ θάζε 

καζεηή 

Βήκα 3: δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζηελ πχιε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ γηα ηνλ θάζε καζεηή 

Βήκα 4: απάληεζε ησλ ηεζη ΣΔΠΔ, ΣΔΠΑΞ, ΣΔΠΑΠ αηνκηθά απφ ηνλ θάζε καζεηή 

Βήκα 5: αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ζε αηνκηθή ζπλάληεζε απφ ην ΚΔΤΠ Λάξηζαο 

ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο 

απηήο αθνξνχλ θπξίσο δχν ηνκείο. Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ δηάζεζε ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε φρη ιφγσ άξλεζεο, 

άιια ιφγσ ρξήζεο ησλ ηξηψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο απφ άιια ηκήκαηα είηε 

εηδηθφηεηαο πιεξνθνξηθήο θαηά θχξην ιφγν, είηε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

πινπνηνχληαη επίζεο ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο. Σν παξαπάλσ πξφβιεκα 

κεηαθξάδεηαη θαη ζε πξφβιεκα ρξφλνπ. Ο δεχηεξνο ηνκέαο πξνβιεκάησλ ήηαλ ε 

επηθπιαθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ έλαληη ζην παληειψο θαηλνχξην θαη ζηελ ιέμε ηεζη 

θαζψο θαη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φζν πεξίεξγν θαη 

αλ θαίλεηαη απηφ. Έλα αθφκε πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ην φηη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη γηα πνζνηηθή αλάιπζε ιφγσ ηνπ φηη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο είλαη νλνκαζηηθά γηα ηνλ θάζε καζεηή θαη απνηεινχλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα είλαη κφλν 

πξνζεγγηζηηθά θαη πνηνηηθά θαη φρη πνζνηηθά. 

Λύζεηο νη νπνίεο επηηεύρζεθαλ 

ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ην ζέκα ρξήζεο 

ππνινγηζηψλ δφζεθε ιχζε κε ηελ ρξήζε ελφο ππνινγηζηή ηνπ γξαθείνπ θαζεγεηψλ φπνπ 

θαη κεηαθέξζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ζχκκαρν ηελ θαιή δηάζεζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη αθφκα έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ ρψξν ηεο 

γξακκαηείαο. Ζ ιχζε απηή κπνξεί απφ ηελ κία πιεπξά λα είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ ηεζη φκσο απφ κηα άιιε πιεπξά είρε δχν πνιχ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, πξψην είλαη ε ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηεο δηεχζπλζεο 

πνπ επεξέαζε ζεηηθά ην θιίκα κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη καζεηψλ κηαο θαη πνιχ ζπρλά 
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ππήξραλ ζπλάδειθνη πνπ παξαβξίζθνληαλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκκεηείραλ ζε 

απηφ. Σν δεχηεξν ήηαλ ε δεκηνπξγία νκάδαο ππνζηήξημεο ζε θάζε ηκήκα απφ καζεηέο νη 

νπνίνη ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη νη 

δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νη ινγαξηαζκνί ζηελ πχιε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ 

ησλ καζεηψλ νη νπνίνη δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη. Γηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

θαη ινγαξηαζκνί ζηελ πχιε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ δεκηνπξγνχληαλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

γξαθείνπ θαζεγεηψλ θαη θαηφπηλ ζηνλ ππνινγηζηή ηεο γξακκαηείαο δίλνληαλ νη 

απαληήζεηο ζηα ηεζη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επεηεχρζε θαη κία αθφκα παξάκεηξνο, νη 

απαληήζεηο ησλ ηεζη λα γίλνληαη απφ ηνλ θάζε καζεηή ζε πεξηβάιινλ ρσξίο επηδξάζεηο 

(ζρφιηα ζπκκαζεηψλ θαηά ηελ απάληεζε ησλ ηεζη ζα ήηαλ αλαπφθεπθηα αλ ε δηαδηθαζία 

γίλνληαλ ηαπηφρξνλα γηα φιν ην ηκήκα ζε θάπνην απφ ηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ζρνιείνπ).  

Ζ δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ ππνζηήξημεο ησλ ηκεκάησλ ιεηηνχξγεζε ζρεδφλ ζεακαηηθά 

ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ (δεκηνπξγία δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ινγηθή 

ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ θ.α.) θαη απφ ηνπ ππφινηπνπο καζεηέο. 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη νκάδεο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ησλ 

καζεηψλ (ελψ ε αξρηθή, θαη κάιινλ ιαλζαζκέλε, πξφζεζε ήηαλ λα βνεζνχληαη νη 

καζεηέο απφ ηνλ δηδάζθνληα).  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πξνζηεζεί ε ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πιεξνθνξηθήο 

νη νπνίνη γηα καζεηέο πνπ ιφγσ ρξφλνπ δελ πξνιάβαηλαλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

πξνθαηαξθηηθή δηαδηθαζία (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ 

ΔΟΠΠΔΠ) δηέζεηαλ ψξα απφ ηνλ ρξφλν ηνπ καζήκαηφο ηνπο ψζηε λα νινθιεξσζεί απφ 

ηνπο καζεηέο ε δηαδηθαζία. 

Σν πξφβιεκα ηεο επηθπιαθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηλνχξηα απηή δηαδηθαζία 

αλαηξέζεθε επζχο εμαξρήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηεζη απφ ηνπο πξψηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο φηαλ ζε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζε θάζε ηκήκα νη καζεηέο απηνί πεξηέγξαςαλ ηηο 

εξσηήζεηο ησλ ηεζη θαη έιπζαλ απνξίεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

Απνηειέζκαηα  

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε ην θιίκα εληφο ηεο νκάδαο (ηκήκαηνο), ε δεχηεξε κε ηηο 

αηνκηθέο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ε ηξίηε ζην επίπεδν ζπλεξγαζίαο 

ζπλαδέιθσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. 

ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε θαηεγνξία ηνπ θιίκαηνο εληφο ηεο νκάδαο ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ: 

 Γεκηνπξγία δεζκψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο (εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ζην 

ΔΠΑΛ Σπξλάβνπ έξρνληαη καζεηέο απφ ζρνιεία δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ φπσο είλαη 

θπζηθφ ζηελ Α‘ Λπθείνπ δελ γλσξίδνληαη). 

 Γεκηνπξγία πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο (ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κηαο θαη 

είλαη απμεκέλνο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ).  

ε αηνκηθφ επίπεδν γηα ηνλ θάζε καζεηή : 

 Αχμεζε ηνπ βαζκνχ απηνγλσζίαο κέζσ ηξηψλ παξαγφλησλ. Ο πξψηνο είλαη ε ζπλεηδεηή 

ζθέςε (κέζσ ησλ εξεζηζκάησλ ησλ ηεζη). Ο δεχηεξνο ε ειεχζεξε έθθξαζε απηήο ηεο 

ζθέςεο (κέζσ ησλ απαληήζεψλ ηνπ) ρσξίο θαλέλα εμσηεξηθφ παξάγνληα πνπ ζα κπνξνχζε 

λα επεξεάζεη απηέο ηνπ ηηο ιεηηνπξγίεο. Ο ηξίηνο παξάγνληαο ήηαλ ε θαη‘ ηδίαλ ζπδήηεζε 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη κε ηελ εθπξφζσπν ηνπ ΚΔΤΠ Λάξηζαο. 

 Απφθηεζε δεμηνηήησλ ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ, ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθά κηαο θαη θαηά θχξην ιφγν έγηλε κε ζπκκαζεηέο ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο 

 Σφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηα δχν πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ηεο 

αχμεζεο ηνπ βαζκνχ απηνγλσζίαο θαη ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ. 
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ε επίπεδν ζπλεξγαζίαο ζπλαδέιθσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

επίζεο πνιχ ζεηηθά θαζψο: 

 Γφζεθε ε δηάζηαζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζε απηή ηελ θαηλνχξηα δξάζε κε ηελ ζπλεξγαζία 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πιεξνθνξηθήο νη νπνίνη ελέηαμαλ ζην κάζεκά ηνπο ππνζηεξηθηηθέο 

ελέξγεηεο. Ζ δηάζηαζε απηή ζπλερίζηεθε πηινηηθά κε ηελ εθπφλεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

κνλνγξαθηψλ ησλ καζεηψλ ηνπ ελφο εθ ησλ ηξηψλ ηκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ζπλάδειθν πιεξνθνξηθήο θα Μαξία Γηαβάηε ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε σο βάζε απηή ηελ 

εθπφλεζε θεηκέλνπ ζηελ δνκή ηνπ καζήκαηφο ηεο γηα παξνπζίαζε θαη ρξήζε εξγαιείσλ ηα 

νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

 Γφζεθε ε επθαηξία ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν εθπφλεζεο θνηλνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 

αληαιιαγήο απφςεσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, 

πξάγκα ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ.  

πκπεξάζκαηα  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ θαη δερφκελνη φηη ηα ΣΔΠ δελ δηαηεξνχλ κφλν ην ραξαθηήξα 

ελφο δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ αιιά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, κπνξνχλ λα 

ελδπλακψζνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ 

(Anastasi, 1988) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη νη χκβνπινη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηα ηεζη 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε βάζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ζηφρνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ε πξνζσπηθή αιιά θαη ε θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Κνζκίδνπ-Hardy, 

1996) ε χπαξμε θαη ρξήζε ηέηνησλ θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο είλαη 

ζίγνπξν φηη κφλν λα πξνζθέξεη κπνξεί ζηνπο καζεηέο καο, φπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ νη νπνίεο πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. Δηδηθά δε αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν κφλνο ηξφπνο λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηα ηεζη απηά είλαη κε αηνκηθή ζπλάληεζε θαηφπηλ ξαληεβνχ ζηα ΚΔΤΠ ηνπ θάζε λνκνχ.  

Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζίζηαηαη ν ξφινο θαη ην 

έξγν ηνπ πκβνχινπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη 

ζα ελζσκαηψζνπλ ηέηνηεο πξαθηηθέο ζην έξγν ηνπο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα 

ελεκεξψζεη, λα παξνπζηάζεη, λα πξνηξέςεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηελ ρξήζε απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ επηηειψληαο ππνζηεξηθηηθφ έξγν πξνο ηνπο πκβνχινπο νη νπνίνη είλαη θαη 

αξκφδηνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ΣΔΠ.  

 Με ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΔΠ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πεηπραίλνπκε λα απμήζνπκε ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ καο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε εξγαιεία απηνγλσζίαο 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε νη επηινγέο ηνπο λα γίλνληαη πην ζπλεηδεηά, 

ζηνρεχνληαο ζηελ βέιηηζηε επηινγή ε νπνία ζα ηνπο εμαζθαιίζεη έλαλ κεγάιν βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο απφ ην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζα έρνπλ επηιέμεη λα 

αζρνιεζνχλ. 

Θεσξψληαο ηψξα φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη ε ελίζρπζε θαη ε νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή είλαη 

απηαπφδεηθην φηη ε ρξήζε ηέηνησλ θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ πξνζζέηεη φπια ζηνλ αγψλα γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ. 

Ζ ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ζα κπνξνχζε λα 

έρεη σο επφκελα βήκαηα ηα πην θάησ: 

 Σελ επέθηαζε ρξήζεο ηεο πχιεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ εληάζζνληαο θαη ηελ δεκηνπξγία 

αηνκηθνχ θαθέινπ γηα θάζε καζεηή κέζσ ηεο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο. 

 Σελ ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ηεο πηινηηθήο εθπφλεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

κνλνγξαθηψλ κέζσ ζπλεξγαζίαο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πιεξνθνξηθήο 

δεκηνπξγψληαο έλαλ ζηαζεξφ δηαζεκαηηθφ ππξήλα εξγαζηψλ.  
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 Σελ εμεχξεζε ηξφπσλ πνζνηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ΣΔΠ ψζηε 

λα πεξηγξαθεί ην πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα δηεξεπλεζεί ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξεζηζκάησλ γηα ηελ γεληθφηεξε 

ελεξγνπνίεζε ηνπο ζε επίπεδν ελδηαθεξφλησλ θαη αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο 

 Καη ηέινο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε επαλάιεςε ησλ ΣΔΠ ζε επφκελεο ηάμεηο 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ην επίπεδν απηνγλσζίαο ζην 

νπνίν θηάλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπο. 

Πέξα απφ φια ηα παξαπάλσ φκσο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηέηνηνπ είδνπο 

εθαξκνγέο φπσο ινγηζκηθά ή βνεζήκαηα σο παλάθεηα, γηαηί θαλέλα απφ απηά δελ κπνξεί 

λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη κεηαιακπάδεπζε φρη κφλν γλψζεο αιιά 

ήζνπο θαη λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηελ δηακφξθσζε αμηψλ. Πξάγκα πνπ απνηειεί θαη ηελ 

θνξπθαία θαηλνηφκν δξάζε ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ επνρή ησλ αξραίσλ θηινζφθσλ. 
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Σν κνληέιν ηεο θξεκαζηήο γέθπξαο ζηε Μάζεζε θαη Αλάπηπμε 

ηαδηνδξνκίαο (CLD) 
 

Καηζίγηαλλε Δπγελία 
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Σνξνζηάδνπ Δπγελία 
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Περύληψη 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν ηεο θξεκαζηήο γέθπξαο ηεο B.Bassot θαη ηξείο 

ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα καζεηέο 14-16 εηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηλνηφκα 

πξνζέγγηζε ηεο Μάζεζεο θαη Αλάπηπμεο ηαδηνδξνκίαο (Career Learning and Development – CLD), ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ θνζηξνπθηηβηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ αθήγεζε, ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

καζεηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε. Κάζε άζθεζε πνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

γέθπξαο: ηελ επαγγεικαηηθή αλζεθηηθφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή επηπρία θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Σν κνληέιν πνπ παξνπζηάδνπκε πξνζθέξεη κηα ζχγρξνλε νπηηθή ζηα δεηήκαηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα αλαπηχμνπλ αηζηνδνμία απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο, επειημία ζηηο αιιαγέο 

θαη αλζεθηηθφηεηα ζηηο αληημνφηεηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μάζεζε θαη αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο, επαγγεικαηηθή αλζεθηηθφηεηα,  επαγγεικαηηθή 

επηπρία,  επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Ειςαγωγό 
 
 Ζ Μάζεζε θαη Αλάπηπμε ηαδηνδξνκίαο (Career Learning and Development – 

CLD) απνηειεί κηα πξφζθαηε θαηλνηφκα πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηαδηνδξνκίαο. 

ηφρνο ηεο είλαη ε  πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ ηαξαρψδε επνρή πνπ δηαλχνπκε 

εμνπιίδνληάο ηνπο κε ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα είλαη 

αηζηφδνμνη απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο, επέιηθηνη ζηηο αιιαγέο θαη αλζεθηηθνί ζηηο 

αληημνφηεηεο. Γη‘ απηφ ην ιφγν εηζάγεη ην κνληέιν ηεο θξεκαζηήο γέθπξαο (Bassot, 2009 

θαη Bassot et al., 2014),  ην νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

 Βάζε γηα ην κνληέιν απηφ απνηεινχλ νη αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ν νπνίνο αλαδχζεθε παξάιιεια κε ην πνιηηηζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

θίλεκα ηνπ κεηακνληεξληζκνχ. χκθσλα κε ηελ θνηλσληνινγηθή απηή πξνζέγγηζε, δελ 

ππάξρεη κηα θαη αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ππνθεηκεληθέο θαηαζθεπέο θαη νη 

θαξηέξεο δελ μεδηπιψλνληαη, αιιά ρηίδνληαη. Βαζηθφ εξγαιείν ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ 

είλαη ε γιψζζα, ε νπνία πεξηγξάθεη αιιά θαη δηακνξθψλεη ηελ ππνθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαη ηειηθά ηε λνεκαηνδνηεί (Schultheiss & Wallace, 2012). Αλ νη 

πξνεγνχκελεο ζεηηθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζεσξνχζαλ φηη ε ζηαδηνδξνκία είλαη έλα έηνηκν 

κνλνπάηη πνπ επηιέγνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ηεζη, ε αθεγεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη  ην κνλνπάηη ζρεκαηίδεηαη πηα πεξπαηψληαο 

(Amundson et al., 2008 θαη Savickas et al., 2009). Ζ γλψζε γηα ηελ θαξηέξα 

θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο άιινπο (ζπκβνχινπο, ζπλαδέιθνπο, θαζεγεηέο, γνλείο, ζπλεξγάηεο θιπ). Δκπεηξίεο 

ζηελ πξάμε θαη επθαηξίεο γηα ζπδήηεζε θαηαζθεπάδνπλ απηή ηε γλψζε κέζα ζην 

mailto:eukat@yahoo.com
mailto:toro@otenet.gr
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κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ πιαίζην. Ζ Μάζεζε θαη Αλάπηπμε ηαδηνδξνκίαο 

δε ζπκβαίλεη κφλν ζην ζρνιείν αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κε ηε ζπλερή 

αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (Bassot et al., 2014). 

 ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα έλα λέν, θαηλνηφκν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο κνληέιν 

κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ελδεηθηηθέο πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο γηα ηελ 

ειηθηαθή νκάδα 14-16 εηψλ. Ζ δνθηκή ηνπο ζηελ ηάμε πηζηεχνπκε φηη ζα πξνζθέξεη κηα 

λέα νπηηθή ζηα δεηήκαηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ησλ επηινγψλ ησλ καζεηψλ 

ελδπλακψλνληάο ηνπο. 

 
 

Σν κνληέιν ηεο θξεκαζηήο γέθπξαο: 

 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ κνληέινπ είλαη λα βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε πψο νη λένη κπνξνχλ 

λα κάζνπλ λα ηζνξξνπνχλ ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαη θαηαζθεπάδνληαο ηε ζηαδηνδξνκία 

ηνπο. Ζ αξηζηεξή πιεπξά ηεο γέθπξαο CLD εζηηάδεη ζην άηνκν (αλάγθεο αηφκνπ, 

εκπεηξίεο, εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ πξνζσπηθή αλάπηπμε)  θαη ε δεμηά ζηελ θνηλσλία 

(θφζκνο εξγαζίαο, αλάγθεο εξγνδνηψλ, πνιηηηθέο θπβεξλήζεσλ).  

 

 
ρήκα 1: Σν κνληέιν ηεο θξεκαζηήο γέθπξαο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο γέθπξαο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

θαη ηζνξξνπνχλ ηνπο δχν ππιψλεο, έηζη φπσο απηά πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Bassot, 

Barnes & Chant (2014) (βι. ζρήκα 1): 

 Ζ επαγγεικαηηθή αλζεθηηθφηεηα: ην ηκήκα πνπ ζηεξίδεη ην δεμί κέξνο ηεο γέθπξαο ζηελ 

αθηή αληηπξνζσπεχεη ηελ επαγγεικαηηθή αλζεθηηθφηεηα. Δδψ είλαη ζθφπηκν λα 

επηζεκαλζεί φηη ε αλζεθηηθφηεηα ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ: 

νη ηθαλφηεηεο, νη δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ ζηε δνπιεηά δελ κπνξνχλ λα 

απνζπλδεζνχλ απφ ηελ ππφινηπε δσή ηνπ. Μηα δεμηφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε ζε έλαλ ηνκέα 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ θαξηέξα, θαη απηή ε αξρή είλαη πνπ θαηεμνρήλ εθαξκφδεηαη 

ζηηο πξνζεγγίζεηο ηεο CLD ζην ζρνιείν. Ζ αλζεθηηθφηεηα, αληίζηνηρα, έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηελ πξψηκε πεξίνδν ηεο δσήο ελφο αηφκνπ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ηφηε αληημννηήησλ. Ζ 

έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε ηθαλφηεηα λα ζηαζεί θάπνηνο πάιη 

ζηα πφδηα ηνπ θαη απηφ πξνυπνζέηεη φηη θάπνηε αληηκεηψπηζε επηηπρψο κηα αλάινγε 

δπζθνιία θαη ηελ μεπέξαζε. Έηζη καζαίλεη λα επηβηψλεη, λα ρεηξίδεηαη θαη ελίνηε λα 

επσθειείηαη απφ ηηο αληημνφηεηεο πνπ ζπλαληά, θη απηή ε δηαδηθαζία ηνλ θαζηζηά 
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ηζρπξφηεξν θαη κε πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε βνεζά λα κε 

θνβφκαζηε ηηο ιάζνο επηινγέο, γηαηί κφλν έηζη ζα απνθηήζνπκε λέεο ρξήζηκεο δεμηφηεηεο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο αλζεθηηθφηεηαο, φπσο πξνηείλεηαη απφ ην κνληέιν ηεο 

γέθπξαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνζηαζία θαη λα απαιχλεη ηηο επηπηψζεηο ελφο ιάζνπο ή 

ξίζθνπ. Σέηνηνη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Πξνζσπηθέο δπλάκεηο, αηζζήκαηα, πίζηεηο θαη ζηάζεηο (Δίκαη … έκπηζηνο, δεκνθηιήο, 

ηθαλφο) 

 Δμσηεξηθέο πεγέο θαη ππνζηήξημε (Έρσ … αλζξψπνπο πνπ λνηάδνληαη γηα κέλα) 

 Κνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο (Μπνξψ … λα βξσ πιεξνθφξεζε θαη λα 

ππνζηεξίμσ φ,ηη ρξεηάδνκαη) 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε αλζεθηηθφηεηα είλαη πην ζχλζεηε απφ ηελ αλάθακςε κεηά 

ηε δπζθνιία: είλαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ αηφκνπ ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ξίζθνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ 

επηηπρίαο κέζσ απηήο. 

 Ζ επαγγεικαηηθή επηπρία: ην ηκήκα πνπ ζηεξίδεη ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο γέθπξαο ζηελ 

αθηή αληηπξνζσπεχεη ηελ επαγγεικαηηθή επηπρία. Ζ επηπρία απνηειεί ηζρπξή αμία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν θίλεηξν γηα ηνπο λένπο, θαζψο κπνξεί λα ηνπο εκπλεχζεη. Δίλαη ζηνλ 

αληίπνδα ηεο ηαθηηθήο ειιείκκαηνο ηνπ καζεηή πνπ πξέπεη λα αλαπιεξσζεί γηα λα κελ 

θαηαζηξαθεί ε κειινληηθή ηνπ πνξεία. Αλ θαη ε έλλνηα ηεο επηπρίαο θαίλεηαη αζαθήο, 

ζπλδέεηαη ζηελά κε βαζηθά ζηνηρεία πνπ βειηηψλνπλ ηε δσή καο, φπσο ηελ αηζηνδνμία, 

ηελ εχξεζε πξννξηζκνχ, ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο, ηελ αίζζεζε 

ρηνχκνξ, ην λα απνιακβάλνπκε ηελ πγεία θαη ηελ αίζζεζε πιεξφηεηαο. Ο 

Csikszentmihalyi αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο επηπρίαο πνπ απνθηάκε κεηά απφ εληαηηθή 

ελαζρφιεζε κε έλα αληηθείκελν πνπ καο αξέζεη θαη καο δίλεη κηα αίζζεζε «ξνήο»: 

ηθαλνπνίεζε, αξκνλία θαη έιιεηςε άγρνπο ή επηζπκίαο (Csikszentmihalyi, 1990). Πνιιέο 

επηζηήκεο (ςπρνινγία, θηινζνθία, θνηλσληνινγία, λεπξνεπηζηήκεο) ζπγθιίλνπλ ζηελ 

άπνςε φηη ε αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο δελ πξέπεη λα είλαη ζηελά αηνκηθηζηηθή θαη εηο βάξνο 

ησλ ππνινίπσλ. πληζηά δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη κπνξεί λα σζήζεη ηα δεκνθξαηηθά 

πνιηηεχκαηα ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ επίηεπμή ηεο. Μηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη ηελ εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηαδηνδξνκίαο σο 

θνηλσληθφ αγαζφ πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Μπνξεί φκσο λα 

δηδαρζεί ε επηπρία; Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ απφ 

ηνπο λένπο κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο επηπρίαο. Βαζηθνί 

ζηφρνη είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηη ηνπο θάλεη επηπρηζκέλνπο, ηη είλαη ε επαγγεικαηηθή 

επηπρία, πνηεο επθαηξίεο ηνπο πξνζθέξνληαη γη‘ απηήλ θαη πσο κπνξνχλ λα ηελ απμήζνπλ 

(Bassot et al., 2014). 

 

 Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: πξφθεηηαη γηα ην ηκήκα πνπ δηαηξέρεη ηε γέθπξα κεηαμχ ηνπ 

αηνκηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ππιψλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, νη άλζξσπνη ζα 

θιεζνχλ λα δηαζρίζνπλ ηε γέθπξα θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο (απφ ηελ εθπαίδεπζε 

πξνο ηελ εξγαζία θαη αληηζηξφθσο κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο). Ζ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε έρεη δχν φςεηο: 

 

 Σελ αθήγεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο: ζην παξειζφλ ε επξέσο δηαδεδνκέλε άπνςε ήηαλ 

φηη νη ζσζηέο απνθάζεηο ζηαδηνδξνκίαο ήηαλ ινγηθέο θαη αηηηνινγήζηκεο. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, δηαςεχδεη απηή ηε ζέζε, θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο καο 

επεξεάδνπλ, ελίνηε θαίξηα, φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή καο αληαπφθξηζε, νη πεξηνξηζκνί 

ηνπ πεξηβάιινληφο καο ή ην φηη βξηζθφκαζηε ζην ζσζηφ κέξνο ηε ζσζηή ζηηγκή. Οη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζθέςε θαη δξάζε. 

Γίλνπλ λφεκα ζηελ αθεξεκέλε έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο δηεγνχκελνη ηελ ηζηνξία 
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ηνπο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο σο ζήκεξα. Ζ πξνζέγγηζε ηεο CLD πξνζπαζεί 

λα πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνπο λένπο λα εκπιαθνχλ ζε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ 

φπνπ κπνξνχλ λα πνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο. Έηζη, κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα βιέπνπλ ηηο 

κειινληηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο πην θαζαξά. 

 Σε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο (Zone of proximal development): πξφθεηηαη γηα 

έλλνηα πνπ εηζεγήζεθε ν Ρψζνο ςπρνιφγνο Lev Vygotsky θαη πεξηγξάθεη ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζην πξνυπάξρνλ γλσζηηθφ επίπεδν θη εθείλν πνπ ην παηδί ζα θαηαθηήζεη κε 

θαζνδήγεζε(Vygotsky, 1978). Δδψ ε κάζεζε δε γίλεηαη κε παζεηηθή παξνπζίαζε απφ 

ηνλ θαζνδεγεηή-εθπαηδεπηηθφ ηεο λέαο γλψζεο, αιιά είλαη ελεξγή θαη πξαθηηθή 

δηαδηθαζία. Οη εκπεηξφηεξνη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο πξνηξέπνληάο ηνπο κε θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο θαη πξνζθέξνληάο ηνπο ελαιιαθηηθέο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα 

κάζνπλ νη ίδηνη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ζηαδηνδξνκίαο κε ηε δψλε 

επηθείκελεο αλάπηπμεο εζηηάδεη ζην ηη κπνξεί λα κάζεη ν λένο ζηελ επφκελε θάζε. 

Απηφ δε ζρεηίδεηαη  κφλν κε ηνλ ρξφλν (π.ρ. ηη ζα θάλεη  ηνπ ρξφλνπ πνπ απνθνηηεί) 

αιιά θαη κε ηνλ εαπηφ (π.ρ. ηη πξέπεη λα κάζσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ ην επφκελν 

δηάζηεκα, πσο βιέπσ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο κνπ) θαη κε ηε ιήςε απφθαζεο (π.ρ. 

πνηεο είλαη νη επηινγέο κνπ απηή ηε ζηηγκή). Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη, ζπρλά, κέζα 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο κπνξεί λα αιιάμνπλ άπνςε γηα ην ηη πξαγκαηηθά 

ζέινπλ λα θάλνπλ, θάηη πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο.  

Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ, γηαηί ην έλα 

βνεζά ην άιιν λα παξακέλεη ηζρπξφ.  πσο θαη ζε κηα πξαγκαηηθή θξεκαζηή γέθπξα, φια 

ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη γεξά θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα αληέμνπλ ην θνξηίν θαη ηνπο 

αλέκνπο - ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο δσήο καο, ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο. 

Πξνυπνζέζεηο γηα λα πεηχρνπλ νη πξνηεηλφκελεο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ ηεο 

θξεκαζηήο γέθπξαο είλαη ε χπαξμε ελφο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνπ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο, ηα ππνζηεξηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβνχισλ ζηαδηνδξνκίαο πνπ ζα 

εκπιαθνχλ θαη νη ελδεηθλπφκελεο θάζε θνξά δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. ηα πιαίζηα ησλ 

ηειεπηαίσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηεζη θαη εξσηεκαηνιφγηα, ε δεκηνπξγία 

portfolio απφ ηνπο καζεηέο, κάζεζε βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα, δηαδξαζηηθή κάζεζε, 

ελεξγφο κάζεζε, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, εκπεηξηθή κάζεζε θαη  δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

ηάμεο θαη ζρνιείνπ. Σν κνληέιν απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: 

Κάλσ → πδεηψ → Δπαλεμεηάδσ θαη Αμηνινγψ → Κάλσ θ.ν.θ. 

 

Έληαμε ηνπ κνληέινπ CLD ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα - Παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα καζεηέο 14-16 εηψλ, φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνπο Bassot, Barnes & Chant (2014): 

Α. ρέδην καζήκαηνο γηα επαγγεικαηηθή αλζεθηηθφηεηα: 

Γηάξθεηα: 50‘ 

χλνςε: Ζ δνπιεηά πνπ θάλσ - ε έλλνηα ηεο δνπιεηάο, ηαπηφηεηεο ζηε δνπιεηά θαη 

κεηαθεξφκελεο δεμηφηεηεο 
ϑνδεςη με Α.Π.: Προγρϊμματα Αγωγόσ ταδιοδρομύασ με θϋμα την προςωπικό ανϊπτυξη, 

Βιωματικϋσ Δρϊςεισ με διδακτικϐ αντικεύμενο «χολικϐσ Επαγγελματικϐσ 
Προςανατολιςμϐσ»,  ςϑνδεςη με μαθόματα ϐπωσ η Κοινωνιολογύα, η Ιςτορύα, οι 
Οικονομικϋσ Επιςτόμεσ. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη (LO): ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ: 

 Να πεξηγξάςνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 δπλαηφηεηεο/πιαίζηα εξγαζίαο γηα ηνπο ίδηνπο 

 Να θάλνπλ ιίζηα κε ηνπο ξφινπο πνπ παίδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο 

 Να έρνπλ βξεη ηνπιάρηζηνλ 3 δεμηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ ζε θάπνην πιαίζην 

θαη κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θάπνην άιιν ζην κέιινλ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky
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 Να θαηαιαβαίλνπλ πψο νη αληημνφηεηεο ηνπο επηηξέπνπλ λα ρηίζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα 

θαη λα ρεηξηζηνχλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ 

Δηζαγσγή:10‘ 

 Ρσηάσ ηνπο καζεηέο «Ση είλαη δνπιεηά;»  Γξάθσ ηηο απαληήζεηο θαη, αλ ρξεηαζηεί, μεθηλψ 

ζπδήηεζε ξσηψληαο «Δίλαη δνπιεηά θαη αλ δελ πιεξψλεηαη, φπσο ν εζεινληηζκφο  ή ηα 

νηθηαθά;» 

 Αλαθέξσ έξεπλα πνπ απνδεηθλχεη φηη νη άλζξσπνη πνπ θεξδίδνπλ πάξα πνιιά  ρξήκαηα 

(π.ρ. 100.000 επξψ/ρξφλν) δελ είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο άιινπο. Γηαηί επνκέλσο 

κπνξεί λα δνπιεχνπλ νη άλζξσπνη ζθιεξά, αλ ηα ρξήκαηα δελ είλαη πηα ν ζηφρνο; 

(Kahneman et al., 2006) 

Γξαζηεξηφηεηεο-Μέζνδνη-Σερληθέο: 
25‘: 

 Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ζπδεηάλε ηνπο ξφινπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

έρνπλ ζην ζπίηη/θνηλφηεηα, ζην ζρνιείν θαη ζηηο δνπιεηέο γηα ραξηδηιίθη, αλ θάλνπλ. Ση 

θεξδίδνπλ απ‘ ην θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ, πέξα απφ ρξήκαηα; 

 Καηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ζε 3 ζηήιεο (αλ ρξεηαζηεί δίλνπκε έλα παξάδεηγκα φπσο ην 

παξαθάησ): 

 

πίηη/θνηλφηεηα:  ρνιείν:  Γνπιεηά: 

Καηεβάδσ ηα ζθνππίδηα  εθπξφζσπνο ηάμεο Μπεηκπηζίηεξ 

(ππεπζπλφηεηα)   (αμηνπηζηία)  (δεκηνπξγηθφηεηα & πξσηνβνπιία) 

 

 Απφ απηνχο ηνπο ηξείο ξφινπο, ην άηνκν απνθηά ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο αιιά επηπιένλ 

απνιακβάλεη ηελ αίζζεζε φηη είλαη ρξήζηκνο, φηη αλαγλσξίδεηαη θαη φηη ηνλ 

εκπηζηεχνληαη. Έηζη, λνηψζεη σξαία κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

15‘: 

 Ζ έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο εμεγείηαη σο ε ηθαλφηεηα λα κάζνπκε θαη λα ζηαζνχκε ζηα 

πφδηα καο κέζα απφ πνηθίιεο ή δχζθνιεο εκπεηξίεο. Υσξίο δπζθνιίεο δελ κπνξνχκε λα 

αλαπηχμνπκε αλζεθηηθφηεηα. Κάπνηεο απ‘ απηέο ηηο δπζθνιίεο ζπλαληψληαη ζηε δνπιεηά ή 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ζηαδηνδξνκία. Δμεγψ πφζν ζεκαληηθά είλαη απηά ηα καζήκαηα 

θαη ην ρηίζηκν κηαο ηέηνηαο επαγγεικαηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηνλ ζεκεξηλφ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο. 

 Γηάιεμε κηα ηζηνξία ή έλα παξάδεηγκα ελφο πξνζψπνπ πνπ μεπέξαζε ηηο αληημνφηεηεο, 

ρξεζηκνπνίεζε ζεηηθά απηή ηνπ ηελ εκπεηξία θαη απέθηεζε αλζεθηηθφηεηα (π.ρ. θάπνηνο 

πνπ έγηλε θαη θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία, νπφηε κπνξνχκε λα δείμνπκε έλα ζρεηηθφ 

απφζπαζκα). Μπνξεί λα είλαη θαη θάπνηνο γλσζηφο ζηελ θνηλφηεηα ησλ καζεηψλ. 

ινη καδί: 

 Αλαθεθαιαηψλνπκε φζα θαιχςακε ζην κάζεκα: ε δνπιεηά δελ είλαη κφλν φ,ηη καο δίλεη 

ρξήκαηα θαη θεξδίδνπκε  πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηηο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχκε. 

Δξγαζία γηα ην ζπίηη: Εεηψ απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα παξάγξαθν γηα κηα 

δπζθνιία πνπ μεπέξαζαλ: «πσο έλνησζεο ηφηε θαη πσο λνηψζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

αληαπνθξίζεθεο;» 

εκείσζε: Δλζαξξχλσ φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε. Διέγρσ αλ 

ππάξρνπλ αλεπίηξεπηα/κεησηηθά ζρφιηα.  

Δπηπιένλ ηδέεο: Κάλσ κηα ζπλνιηθή ιίζηα κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Βιέπσ πσο δηακνηξάδνληαη αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ, πνηεο δεμηφηεηεο απαηηνχλ θαη ηη πξφζθεξαλ ζηνπο καζεηέο. 
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Αλαηξνθνδφηεζε: Πφζν θαιά νη καζεηέο ζπλέδεζαλ ηηο έλλνηεο ηεο εξγαζίαο, ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ αληημννηήησλ/δπζθνιηψλ θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο; 

Β. ρέδην καζήκαηνο γηα επαγγεικαηηθή επηπρία: 

Γηάξθεηα: 60‘ 

χλνςε: Αλεξγία – Βνεζψ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηξφπνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζην 

γεγνλφο φηη  κπνξεί λα κείλνπλ άλεξγνη γηα θάπνην δηάζηεκα. 

χλδεζε κε Α.Π.: Πξνγξάκκαηα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο κε ζέκα ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, Βησκαηηθέο Γξάζεηο κε δηδαθηηθφ αληηθείκελν «ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο»,  Κνηλσληνινγία, Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο, Φπζηθή Αγσγή. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη (LO): ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ: 

 Να βξνπλ ηξφπνπο λα κέλνπλ ζεηηθνί , πγηείο θαη αζθαιείο ζε κηα πεξίνδν αλεξγίαο. 

 Να βξνπλ επθαηξίεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλεξγίαο  λα θεξδίζνπλ ρξήζηκε εκπεηξία πνπ 

ζα εκπινπηίζεη ηα βηνγξαθηθά ηνπο. 

Πεγέο/πιηθφ: 

 Καιεζκέλνη νκηιεηέο 

 Πξφζβαζε ζε ζειίδεο ζηαδηνδξνκίαο κε πιεξνθνξίεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη πξνηάζεηο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο (Δπξσπατθή Γηαδηθηπαθή Πχιε 

Νενιαίαο,  Πχιε εθήβσλ ΔΟΠΠΔΠ, Πχιε Δλειίθσλ ΔΟΠΠΔΠ) 

Πξνεηνηκαζία: Καιψ ππεπζχλνπο ΔΠ  ηνπ ΚΔΤΠ, ππεχζπλνπο Ν, εθπξνζψπνπο 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ, ηνπ ΔΚΚΑ (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) ή 

ηεο ΓΓΓΒΜ γηα λα κηιήζνπλ γηα ηηο επθαηξίεο θαη ηελ πξνζθεξφκελε ζηήξημε γηα λένπο 

αλζξψπνπο  πνπ βξίζθνληαη ζε αλεξγία. 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

Δηζαγσγή: 10‘ 

 Ση ζα θεξδίζνπλ νη καζεηέο απφ ην κάζεκα (βι. Γηδαθηηθνχο ζηφρνπο) 

 Καηαηγηζκφο ηδεψλ ζην ζέκα «Γηαηί λένη άλζξσπνη κέλνπλ άλεξγνη;» (π.ρ. ειιηπήο 

θνίηεζε ζην ζρνιείν, νηθνγελεηαθέο δπζθνιίεο, πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, έιιεηςε 

επθαηξηψλ) 

 χληνκε αλαθνξά ζην κέγεζνο ηεο λεαληθήο αλεξγίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζην ηη 

θάλνπλ νη δηάθνξνη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Κπξίσο κέξνο: 20‘ 

 Παξνπζηάδσ ηνπο θαιεζκέλνπο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ελ ζπληνκία  ηελ ππνζηήξημε πνπ 

πξνζθέξνπλ ζε λένπο  πνπ βξίζθνληαη ζε αλεξγία. 

 Υσξίδσ ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ζπδήηεζεο θαη θαιψ ηνπο επηζθέπηεο λα θηλνχληαη 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Γίλσ ζε θάζε νκάδα ηα παξαθάησ ζέκαηα ζπδήηεζεο: 

o Βξείηε πέληε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ νη λένη άλεξγνη αηζζάλνληαη θαη πξέπεη 

λα μεπεξάζνπλ. 

o Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ νη λένη γηα λα μεπεξάζνπλ απηά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ελφζσ είλαη άλεξγνη; 

o Πσο κπνξνχλ νη άλεξγνη λένη λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία  πνπ ζα ηνπο 

βάιεη ζε θαιχηεξε ζέζε φηαλ δηεθδηθήζνπλ κηα θαλνληθή δνπιεηά; 

Κιείζηκν – Οινκέιεηα: 30‘ 

 Εεηψ απφ ηηο νκάδεο αλαηξνθνδφηεζε σο πξνο ηηο εξσηήζεηο πνπ εηέζεζαλ. Φξνληίδσ 

θάζε ζέκα λα αλαπηπρζεί επαξθψο θαη φιεο νη νκάδεο λα θάλνπλ κηα ππφδεημε. 

Δξγαζία γηα ην ζπίηη: 

Διέγρσ φηη φινη νη καζεηέο θαηάιαβαλ ηελ έλλνηα ησλ φξσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ (π.ρ. 

απνμέλσζε, απνθιεηζκφο, απειπηζία, απφξξηςε). 
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Δπηπιένλ ηδέεο/πξνέθηαζε: 

 πδήηεζε πάλσ ζην ζέκα ζηεο αλεξγίαο φπσο παξνπζηάδεηαη ζε ζεαηξηθά, 

θηλεκαηνγξαθηθά ή ινγνηερληθά έξγα. 

 Αλαηξνθνδφηεζε: 

Ση γλψζε απέθηεζαλ νη καζεηέο γηα ηηο δηεμφδνπο πνπ ππάξρνπλ ζε άλεξγνπο λένπο; 

Υξεηάδεηαη πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε/πιεξνθφξεζε; 

 

Γ. ρέδην καζήκαηνο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: 

Γηάξθεηα: 40‘ 

χλνςε/Σίηινο:  Έλα ρξφλν κεηά 

χλδεζε κε Α.Π.: Πξνγξάκκαηα Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο κε ζέκα ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, Βησκαηηθέο Γξάζεηο κε δηδαθηηθφ αληηθείκελν «ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο 

Πξνζαλαηνιηζκφο», Φηινινγηθά καζήκαηα, Ξέλεο γιψζζεο. 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη (LO): ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ: 

 Να ζθεθηνχλ πνπ ζα είλαη ζε έλα ρξφλν απφ ζήκεξα. 

 Να δνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κέζα απφ ηα κάηηα ελφο θίινπ. 

 Να βξνπλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο δηθήο ηνπο νπηηθήο θαη απηήο ελφο 

θίινπ ηνπο. 

Πεγέο/πιηθφ: 

Υαξηί θαη ζηπιφ 

Δηζαγσγή:5‘ 

χληνκε εμήγεζε ηεο άζθεζεο. 

Γξαζηεξηφηεηεο-Μέζνδνη-Σερληθέο (πεξηιακβάλεηαη πιεξνθφξεζε γηα 

δηαθνξνπνίεζε/πξνζσπνπνίεζε): 

 Γξάθσ ζηνλ πίλαθα ηελ εκεξνκελία: είλαη ε ζεκεξηλή εκέξα έλα ρξφλν κεηά. 

 Εεηψ απ‘ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο απαληψληαο ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο (5‘): 

o Πνπ ζα είκαη;  

o Ση ζα έρσ πεηχρεη; 

o Πσο ζα λνηψζσ; 

 Σνπο δεηψ λα θάλνπλ ην ίδην γηα έλαλ θίιν/ κηα θίιε ηνπο ζηελ ηάμε (5‘) 

 Αληαιιάζζνπλ απηά πνπ έγξαςαλ θαη ζπγθξίλνπλ ηηο δχν εθδνρέο. 

 πδεηάλε ζρεηηθά κε ηνλ θίιν/ηελ θίιε ηνπο θαη ζθέθηνληαη ηα παξαθάησ: 

o Πνηεο είλαη νη νκνηφηεηεο; 

o Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο; 

o Ση κπνξνχλ λα κάζνπλ απ‘ απηή ηελ άζθεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο; 

        (10‘) 

 Αλαθεθαιαηψλνπλ ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα θαη ηα κνηξάδνληαη κε ηελ ηάμε (10‘) 

ινη καδί: Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ θάηη θαηλνχξην πνπ έκαζαλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζήκεξα (5‘) 

Δξγαζία γηα ην ζπίηη: Να ζπδεηήζνπλ φζν έγξαςαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κε άιινπο 

(γνλείο, θαζεγεηέο) θαη λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο. 

Δπηπιένλ ηδέεο: Οη καζεηέο ζθέθηνληαη εθηελέζηεξα πάλσ ζηηο ππφινηπεο απαληήζεηο 

ηνπο. 

Αλαηξνθνδφηεζε: Πσο αληέδξαζαλ νη καζεηέο ζηε δξαζηεξηφηεηα; Τπήξμαλ θάπνηα 

απξφζκελα απνηειέζκαηα; 

 

πκπεξάζκαηα: 
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 Οη λέεο πξνηάζεηο ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο έξρνληαη λα 

ζπλαληήζνπλ έλαλ επξχηεξν επαλαζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο 

παξνρήο ηεο θαη ηεο αλαζεψξεζεο ηεο έλλνηαο ηεο εξγαζίαο (Griffin et al., 2012). Έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ζηαδηνδξνκίαο  πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηφζν ηε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε φ,ηη θάλεη, φζν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε 

επνρή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαλχνπκε (Savickas, 2009). 

Ζ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δσήο θαη θαξηέξαο ζα επηηξέςεη ζηνπο ζεκεξηλνχο 

καζεηέο θαη απξηαλνχο πνιίηεο λα αληηκεησπίζνπλ κε εηνηκφηεηα ην ηπραίν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Ζ απηνλνκία πξφζβαζεο 

ζηε γλψζε, ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζα είλαη απαξαίηεην πξνζφλ 

ζηε κειινληηθή θνηλσλία, αιιά ηαπηφρξνλα φινη ζα είκαζηε άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη ζε 

δίθηπα θάζε είδνπο. Ζ εθπαίδεπζε, ε εξγαζία θαη νη θνηλσληθέο δνκέο ζα κεηαιιάζζνληαη 

θαη ζα αιιεινδηαπιέθνληαη. ε έλα ηέηνην ηνπίν, ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ηεο 

Barbara Bassot θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο πηζηεχνπκε φηη ζα βνεζήζνπλ ηνπο ζεκεξηλνχο 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δίθηπα ππνζηήξημεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα αλαιάβνπλ δξάζε 

γηα ην επ δελ, λα εμεηάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο εμειηζζφκελε νληφηεηα ζε έλαλ 

ελδηαθέξνληα θφζκν. Με ιίγα ιφγηα, ζα ηνπο βνεζήζεη κε ελεξγεηηθφ ηξφπν λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ απηνγλσζία θαη ηε γλψζε ηνπ γχξσ θφζκνπ. 
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Ζ Θεαηξηθή Αγσγή ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν: Πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο 

εθαξκνγέο. 
 

Παπαζηεξγίνπ νθία 

Εκπαιδευτικϐσ ΠΕ70, Μεταπτυχιακό φοιτότρια του ΑΠΘ ,  
sofiapapaster@gmail.com 

  

Πεξίιεςε 

Οι αλλαγϋσ που ςυντελοϑνται ςε κοινωνικϐ-πολιτικϐ και οικονομικϐ-τεχνολογικϐ 
επύπεδο δημιουργοϑν μια ςειρϊ προκλόςεων απϋναντι ςτισ οπούεσ οι εκπαιδευτικοϑ 
οφεύλουν να αναλϊβουν δρϊςεισ που απαιτοϑν γνώςεισ, δεξιϐτητεσ και ευελιξύα. 
Μϋςα ςε αυτϐ το πλαύςιο το Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα πουδών εντϊςςει τη 
διδαςκαλύα του Θεϊτρου ςτο περιεχϐμενϐ του. Η παιδαγωγικό διϊςταςη του 
Θεϊτρου τϐςο ωσ δραςτηριϐτητα ϐςο και ωσ διδακτικό μεθοδολογύα 
επιβεβαιώνεται με τη ςυμβολό του ςτην ανϊπτυξη των παιδιών, ςτην ψυχικό 
καλλιϋργειϊ τουσ, ςτην ενθϊρρυνςη τησ καλλιτεχνικόσ τουσ ϋκφραςη τουσ, τησ 
γνωριμύασ τουσ με την ομϊδα. Η αναγνώριςη αυτό επιτρϋπει τη χρόςη ειδών 
θεϊτρου απϐ το παγκϐςμιο ςτερϋωμα με παιδαγωγικϐ και κοινωνικοπολιτικϐ 
χαρακτόρα. Επιτρϋπει και ενςωματώνει φϐρμεσ ςυμμετοχικοϑ θεϊτρου με ϋμφαςη 
ςτη διαδικαςύα δημιουργύασ θεϊτρου παιδευτικοϑ χαρακτόρα. Η θεματικό ενϐτητα 
Οι θεού του Ολϑμπου απϐ την Ιςτορύα τησ Γ΄ Δημοτικοϑ αποτελεύ μια ενδιαφϋρουςα 
πρϐταςη για τουσ μαθητϋσ, προκειμϋνου να εξοικειωθοϑν και να ειςϋλθουν ςτο 
μαγικϐ χώρο του θεϊτρου και τησ υπϐκριςησ. 

 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Θϋατρο, Παιχνύδι, Θεατρικϐ Παιχνύδι, Βιωματικό Διδαςκαλύα 

A.Δηζαγσγή 

Η ϋνταξη του Θεϊτρου ςτα περιεχϐμενα του Αναλυτικοϑ Προγρϊμματοσ πουδών 
ςηματοδοτεύ την προςπϊθεια εϑρεςησ ενϐσ ιςϐρροπου ςυνδυαςμοϑ γνώςησ και 
δημιουργικόσ ϋκφραςησ, καθώσ τα παιδιϊ εύναι ςτην κατϊλληλη ηλικιακό φϊςη κατϊ την 
οπούα μπορεύ να καλλιεργηθεύ και να αναπτυχθεύ το ενδιαφϋρον και η αγϊπη τουσ για κϊθε 
μορφό τϋχνησ επομϋνωσ και για το θϋατρο. Η επαφό των παιδιών με το Θϋατρο μϋςα απϐ τα 
λογοτεχνικϊ-δραματουργικϊ κεύμενα και τη ςκηνικό ϋκφραςό τουσ ςυντελεύ επικοινωνιακό 
λειτουργύα καθώσ καλοϑνται να βιώςουν πλϋγματα κοινωνικών ςχϋςεων μϋςα ςτα οπούα 
και οι ύδιοι ςταδιακϊ θα ςυμβιώςουν. υμβϊλλει ςτην ομαλό κοινωνικοπούηςό τουσ και την 
ϋνταξό τουσ ςτην ευρϑτερη ομϊδα που ανόκουν. 

Ψσ δραματικϊ και θεατρικϊ εγγρϊμματο ορύζεται το ϊτομο που: 
• αξιοποιεύ και ενςωματώνει τα ςτοιχεύα και τισ τεχνικϋσ τησ Θεατρικόσ Αγωγόσ 

καθώσ και τισ τεχνολογικϋσ πρακτικϋσ που την πλαιςιώνουν 
• αντλεύ πληροφορύεσ και ιδϋεσ απϐ πηγϋσ διαφορετικοϑ περιεχομϋνου και μϋςα απϐ 

αυτόν την εναςχϐληςη παρϊγει δρϊμα και θϋατρο 
• αντιμετωπύζει κριτικϊ τη δραματουργύα και μϋςω αυτόσ λειτουργεύ επικοινωνιακϊ 
• αναζητϊ το αντικεύμενο του δρϊματοσ και του θεϊτρου με ερευνητικϋσ διαθϋςεισ και 

το ςυςχετύζει με το ευρϑτερο κοινωνικϐ και πολιτικϐ γύγνεςθαι απϐ το οπούο 
τροφοδοτεύται. 

Σα εύδη τησ Θεατρικόσ Αγωγόσ εύναι: 
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 Η ςωματικό ϋκφραςη, η οπούα αναφϋρεται ςε κϊθε ελεϑθερη δραςτηριϐτητα και 
κύνηςη των μαθητών και δύνει τη δυνατϐτητα ϋκφραςησ ςυναιςθημϊτων και 
καταςτϊςεων  

 Ο αυτοςχεδιαςμϐσ, που αφορϊ ανακαλυπτικϊ παιχνύδια εμπειριών 
 Η παντομύμα, ωσ ολιςτικό ςωματικό ϋκφραςη 
 Η εκμετϊλλευςη του τυχαύου, ωσ ευκαιρύα παρακύνηςησ ςε δρϊςη 
 Σα κϑρια κωμικϊ ςτοιχεύα, η αξιοπούηςη δηλαδό τησ υπερβολόσ και τησ αντύθεςησ 
 Η μϊςκα και η κοϑκλα, ςτοιχεύα καθοριςτικϊ για την εκφραςτικό ςυμπεριφορϊ 

του παιδιοϑ 
 Σο γκροτϋςκο, μια τεχνικό που αντλεύ εύτε απϐ το ανεξόγητο, εύτε απϐ την 

υπερβολικό ευδαιμονύα 
Η θεματικό ενϐτητα απϐ την Ιςτορύα τησ Γ΄ Δημοτικοϑ Πελύασ και Ιϊςονασ αποτελεύ μια 

ενδιαφϋρουςα πρϐταςη για τουσ μαθητϋσ, προκειμϋνου να εξοικειωθοϑν και να ειςϋλθουν 
ςτο μαγικϐ χώρο του θεϊτρου και τησ υπϐκριςησ. Ϊνα τϋτοιο εγχεύρημα αποτελεύ 
ςυμπληρωματικό και ενιςχυτικό προςϋγγιςη του μαθόματοσ με ςκοπϐ τη γνωριμύα των 
παιδιών με μια διαφορετικό ϐψη διδαςκαλύασ. Η βιωματικό προςϋγγιςη θα ςυνειςφϋρει 
ςτην καλϑτερη κατανϐηςη του διδακτικοϑ αντικειμϋνου, αλλϊ και ςτην ενεργϐ ςυμμετοχό 
των παιδιών. Οι μαθητϋσ ϐντασ εξοικειωμϋνοι με τουσ μϑθουσ και τισ ιςτορύεσ τϐςο μϋςα απϐ 
την αφόγηςη παραμυθιών ϐςο και μϋςα απϐ τισ παιδικϋσ ψυχαγωγικϋσ εκπομπϋσ θα 
μπορϋςουν in vivo να ζωντανϋψουν ϋναν αρχαιοελληνικϐ μϑθο. 

Β. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν 

1.Σο παιχνύδι 
Η παρουςύα του παιχνιδιοϑ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο νομιμοποιεύται απϐ ϋνα ςϑνολο 

θεωρητικών προςεγγύςεων, το οπούο προςφϋρει επιςτημονικϊ δεδομϋνα για τη ςημαςύα τησ 
ϋνταξησ του παιχνιδιοϑ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Η ϋνταξό του ςτηρύζεται ςτην 
παιδοκεντρικό παιδαγωγικό προςϋγγιςη, η οπούα χαρακτηρύζεται απϐ τον αντιαυταρχικϐ ό 
απελευθερωτικϐ τησ χαρακτόρα. Σο παιχνύδι ςημαςιοδοτεύται απϐ τον μη υποχρεωτικϐ του 
χαρακτόρα και αυτϐ το γνώριςμα το ςυνδϋει ϊρρηκτα με την παιδικό ηλικύα. Οι ςτϐχοι του 
διαχϋονται ςτην ολϐπλευρη ανϊπτυξη τησ προςωπικϐτητασ του παιδιοϑ, ενώ η διαμϐρφωςη 
και η δομό των μαθηςιακών καταςτϊςεων χαρακτηρύζονται απϐ αςθενό ϐρια ανϊμεςα ςε 
ϐςα πρϋπει να διδαχτοϑν, να αξιολογηθοϑν και ϐλα αυτϊ μϋςα ςε ϋνα αδιϐρατο πειθαρχικϐ 
πλαύςιο. 

Η ενςωμϊτωςη των παιγνιωδών δραςτηριοτότων για τη διδαςκαλύα των γνωςτικών 
αντικειμϋνων ςτηρύζεται ςτισ παρακϊτω παραδοχϋσ: 

 Εύναι ταυτϐςημο με την παιδικό φϑςη 
 Εξαςφαλύζει την ελευθερύα επιλογόσ 
 Μϋςω τησ διερεϑνηςησ προϊγει ϊμεςεσ εμπειρύεσ και μϊθηςη 
 Προκαλεύ καταςτϊςεισ προβληματιςμοϑ 
 Αναφορικϊ με τα ςτϊδια ανϊπτυξησ του παιδιοϑ αναφϋρεται ςε 

ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριϐτητεσ και ικανϐτητεσ 
 Προςαρμϐζεται ςτον προςωπικϐ ρυθμϐ και βαθμϐ κινητοπούηςησ του 

παιδιοϑ 
 Βαςύζεται ςτη φανταςύα και τον αυθορμητιςμϐ 
 Ευνοεύ την αλληλεπύδραςη 
 Η ϋννοια τησ τϊξησ απορρϋει ωσ αποτϋλεςμα του αυτοελϋγχου του ύδιου του 

παιδιοϑ 
 Ο δϊςκαλοσ αναλαμβϊνει υποβοηθητικϐ ρϐλο, καθώσ δεν επιβϊλλει αλλϊ 

ςυμμετϋχει προκαλώντασ καταςτϊςεισ ϋτςι ώςτε να προϊγεται η διερεϑνηςη 
και η δημιουργικϐτητα 

 Καταργοϑνται τα διαχωριςτικϊ ϐρια ανϊμεςα ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα και 
ενιςχϑεται η διαπλοκό τουσ. 
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2.Σο θεατρικό παιχνύδι 

Σο θεατρικϐ παιχνύδι, η δραματοπούηςη ςτην εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα εννοεύται 
ωσ η αυτοςχϋδια, ςυμμετοχικό και διερευνητικό ϋκφανςη του θεϊτρου, η οπούα εντϊςςεται 
ςε περιβϊλλοντα που εξυπηρετοϑν τισ ανϊγκεσ του κϊθε γνωςτικοϑ αντικειμϋνου. Ο ρϐλοσ 
του θεατρικοϑ παιχνιδιοϑ εύναι διττϐσ. Απϐ τη μύα αφορϊ την καλλιτεχνικό κατανϐηςη και 
ϋκφραςη των παιδιών και απϐ την ϊλλη την επιςτημονικό διερεϑνηςη. Οδηγεύ ςτην 
κατϊκτηςη των μαθηςιακών ςτϐχων, χωρύσ να αλλοιώνεται ο καλλιτεχνικϐσ του 
χαρακτόρασ. 

Σο θεατρικϐ παιχνύδι ςτοχεϑει ςτην ανϊπτυξη των παιδιών. Η ςυναιςθηματικό, 
ψυχοκινητικό και αιςθητικό καλλιϋργεια των μαθητών επιτυγχϊνεται μϋςα απϐ μια 
θεατρικό πρακτικό που ϋχει ωσ απϐληξη την απϐλαυςη και την κατανϐηςη τησ κοινωνικόσ 
πραγματικϐτητασ. Οι μαθητϋσ με την εμπλοκό τουσ ςε φανταςιακϋσ καταςτϊςεισ 
αναδημιουργοϑν τον κϐςμο και την πραγματικϐτητϊ τουσ. Ενθαρρϑνονται ςε ποικιλύα 
εκφραςτικών τρϐπων και εκδοχών με την ανϊληψη ρϐλων. 

Σο θεατρικϐ παιχνύδι διαφοροποιεύται απϐ ϊλλεσ θεατρικϋσ μορφϋσ εμπειρύασ διϐτι: 
 Η ανϊληψη ρϐλων προκρύνει την ανϊγκη του παιδιοϑ για παιγνιώδεισ 

καταςτϊςεισ. 
 Εύναι αυτοςχϋδιο. 
 Εύναι εφόμερο και ϋτςι εξαςφαλύζεται η αυθεντικϐτητϊ του και 

αποκλεύεται η αναπαραγωγό του. 
 Εύναι αυθϐρμητο και ελεϑθερο, χωρύσ να εντϊςςεται ςε 

προκαθοριςμϋνεσ νϐρμεσ και χρονικϊ πλαύςια. 
Σο θεατρικϐ παιχνύδι λοιπϐν, με τον αναπτυξιακϐ του χαρακτόρα ενθαρρϑνει τη 

δημιουργύα κατϊλληλων περιβαλλϐντων για την ολϐπλευρη καλλιϋργεια των παιδιών. Η 
διαπραγμϊτευςη ιδεών και ςτϊςεων, η ςτοχαςτικϐτητα των εμπειριών, η δημιουργύα και 
διαμούραςη αυτών ςυνιςτϊ εκπαιδευτικό διαδικαςύα μεταμορφώνοντασ ςε βύωμα τη 
μαθηςιακό εμπειρύα. Μϋςω τησ ςτοχαςτικόσ εμπειρύασ οι μαθητϋσ οικοδομοϑν νϋα γνώςη, 
νϋεσ ςημαςύεσ χτύζοντασ ςτην προϒπϊρχουςα εμπειρύα που απορρϋει απϐ τον φανταςτικϐ 
και πραγματικϐ τουσ κϐςμο. 

 

Γ. Σο προτεινϐμενο διδακτικϐ ςενϊριο 
1) Δημιουργύα ατμόςφαιρασ ομϊδασ και θεατρικού εργαςτηρύου 
Κατϊ τη διϊρκεια παρϊδοςησ του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ και τησ ςυγκεκριμϋνησ 

ενϐτητασ ϐπου διαπραγματεϑεται τουσ Θεοϑσ του Ολϑμπου, ο δϊςκαλοσ δημιουργεύ ϋναν 
κϑκλο μϋςα ςτην τϊξη. Ανακοινώνει ϐτι θα γύνει μια διαφορετικό προςπϊθειασ προςϋγγιςησ 
του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου μϋςα απϐ τη διερευνητικό δραματοπούηςη. Θα προςπαθόςουν 
να ςτόςουν τη δικό τουσ θεατρικό παρϊςταςη. 

τη ςυνϋχεια, καλεύ ϐλουσ τουσ μαθητϋσ να πϊρουν μϋροσ ςε διϊφορα παιχνύδια 
γνωριμύασ, ώςτε να εξοικειωθοϑν και να χαλαρώςουν. Σουσ προτρϋπει να αφόςουν 
ελεϑθερο το ςώμα τουσ και να αςκόςουν τη φανταςύα, την προςοχό, την 
παρατηρητικϐτητα, τισ εκφραςτικϋσ και επικοινωνιακϋσ τουσ δεξιϐτητεσ. 

Ο δϊςκαλοσ με αφϐρμηςη τον τύτλο του μαθόματοσ απευθϑνει ςτα παιδιϊ διϊφορεσ 
ερωτόςεισ του τϑπου <<γνωρύζετε τουσ θεοϑσ του Ολϑμπου>>, <<ονομϊςτε μερικοϑσ>>, 
<<ποιοσ ςασ αρϋςει περιςςϐτερο και γιατύ>>. Η ςυζότηςη αυτό θα ειςϊγει τουσ μαθητϋσ ςτο 
περιεχϐμενο και θα ενδυναμώςει το αύςθημα του μοιρϊςματοσ των προςωπικών 
κατανοόςεων. 

Η ςυζότηςη που προηγόθηκε λειτουργεύ ωσ προθϊλαμοσ τησ ειςϐδου των παιδιών ςτη 
γνωριμύα τουσ με τουσ θεοϑσ ϋτςι ώςτε να μεταφερθοϑν ςτη ςυνϋχεια μϋςα απϐ τη 
φανταςύα τουσ ςε εκεύνη την εποχό με διαφορετικϋσ χωροχρονικϋσ ςυνθόκεσ. Η αναφορϊ 
ςτον αγαπημϋνο θεϐ εύναι μια πρώτη προςπϊθεια <<παιξύματοσ>> ενϐσ ρϐλου, καθώσ 
ρωτοϑνται τι θα ϋκανεσ αν όςουν αυτϐσ ο θεϐσ. 
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2) Γνωριμύα με το αρχικό περιβϊλλον 
       Οι μαθητϋσ δημιουργοϑν ϋναν κϑκλο και ο δϊςκαλοσ τοποθετεύ ςτη μϋςη του, μετϊ απϐ 

κλόρωςη, ϋναν μαθητό, ο οπούοσ θα αναλϊβει το ρϐλο του αφηγητό τησ ιςτορύασ. 
      Η αφόγηςη τησ ιςτορύασ επιτρϋπει τη διερεϑνηςη τησ ςε τρεισ φϊςεισ: τη φϊςη πριν 

λϊβουν χώρα τα γεγονϐτα, τη διϊρκεια αυτών και το τϋλοσ τουσ. Ο δϊςκαλοσ διακϐπτει ςε 
διϊφορα ςημεύα την αφόγηςη επιχειρώντασ να φωτύςει διϊφορεσ πτυχϋσ τησ. Ζητϊ απϐ 
τουσ μαθητϋσ να αφηγηθοϑν τη δικό τουσ πιθανό εξϋλιξη των γεγονϐτων κϊθε φορϊ, 
παρακινώντασ τουσ να εκφρϊςουν τισ απϐψεισ τουσ. Με αυτϐν τον τρϐπο δημιουργεύται 
ϋνταςη και αγωνύα για τη ςυνϋχιςη τησ ιςτορύασ και παρϊλληλα διατηρεύται το ενδιαφϋρον 
και η προςοχό των μαθητών. 

3) Δημιουργύα δραματικού – νϋου περιβϊλλοντοσ 
Πρώτεσ επιςημϊνςεισ για την εξϋλιξη τησ ιςτορύασ 
      Αναπτϑςςεται μια ςυζότηςη για τουσ όρωεσ τησ ιςτορύασ, τη ζωό τουσ ςτη ςυγκεκριμϋνη 
χρονικό περύοδο τησ ιςτορύασ, την κατϊςταςη που επικρατεύ. Ο δϊςκαλοσ εξηγεύ ςτουσ 
μαθητϋσ ϐτι θα πρϋπει να προςπαθόςουν να κατανοόςουν και να ερμηνεϑςουν την ιςτορύα 
ϐχι με ςημερινϊ κριτόρια, αλλϊ αν μποροϑν να μεταφερθοϑν ςε εκεύνη την εποχό και να 
αιςθανθοϑν, ϐπωσ οι όρωεσ εκεύνοι. 

Δημιουργύα δρϊςησ και ςτοχαςμοϑ – Εξοικεύωςη με τουσ ρϐλουσ 
 Αιςθηςιοκινητικό δρϊςη – Καθοδηγημϋνη φανταςύα: Σα παιδιϊ: 

πρωταρχικό δρϊςη εύναι η εξοικεύωςη των μαθητών με τουσ ρϐλουσ. Οι μαθητϋσ 
ξεκινοϑν να περπατοϑν μϋςα ςτην τϊξη και προςπαθοϑν να αναπαραςτόςουν τη 
ςκηνό ϐπου ο Αύςονασ φτϊνει ςτο Πόλιο, αγκαλιϊ με το γιο του, ςτη ςπηλιϊ του 
Κϋνταυρου Φεύρωνα. Κϊθε παιδύ ερμηνεϑει με τον τρϐπο που εκεύνο επιθυμεύ τον 
όρωα του. Η δρϊςη μπορεύ να ςυνοδεϑεται και με ϋνα ακουςτικϐ ερϋθιςμα. 

 Ανύχνευςη τησ ςκϋψησ και τησ κοινωνικόσ κατϊςταςησ: Σα παιδιϊ: η δρϊςη 
διακϐπτεται απϐ το δϊςκαλο που ζητϊει απϐ τουσ μαθητϋσ να δώςουν διϊφορεσ 
πληροφορύεσ για τον όρωα τουσ, ςϑμφωνα με την τεχνικό τησ ανύχνευςησ τησ 
ςκϋψησ (thought tracking). Απευθϑνει ςτουσ μαθητϋσ διϊφορεσ ερωτόςεισ για να 
τουσ βοηθόςει, ϐπωσ, για παρϊδειγμα, « Ποιοσ εύςαι; Που βρύςκεςαι; Σι κϊνεισ; 
Πωσ αιςθϊνεςαι;…». Ανϊλογα με την απϊντηςη που παύρνει ο δϊςκαλοσ 
καθορύζει την επϐμενη ερώτηςη και τη ςυνϋχεια. Η δρϊςη αυτό βοηθϊει τουσ 
μαθητϋσ απϐ τη μια να βιώςουν τουσ ρϐλουσ τουσ και απϐ την ϊλλη να 
εκφραςτοϑν, να επικοινωνόςουν και να ακοϑςουν προςεκτικϊ ο ϋνασ τον ϊλλον. 

 Αηζζεζηνθηλεηηθή δξάζε – Καζνδεγεκέλε θαληαζία: Ο Αίζνλαο: αθνινπζψληαο 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν δάζθαινο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα αλαπαξαζηήζνπλ ην 

βαζηιηά Αίζνλα. Σνπο δεηάεη λα ζθεθηνχλ πσο κπνξεί λα έλησζε, ηη αηζζαλφηαλ, ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ. Εήηεζε λα απνηππψζνπλ θαη ζην πξφζσπφ ηνπο 

ηελ αγσλία θαη ην θφβν πνπ κπνξεί λα έλησζε. Ο κνπζηθή θαη ε ιεθηηθή παξέκβαζε 

ηνπ δαζθάινπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα απνηππψζνπλ ζσκαηηθά θαη 

εθθξαζηηθά ηελ θαηάζηαζε ηνπ βαζηιηά. 

 Αλίρλεπζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο: Ο Αίζνλαο: θαη πάιη κε 

ηελ ηερληθή ηεο αλίρλεπζεο ηεο ζθέςεο, νη καζεηέο, ζαλ βαζηιηάδεο, απαληνχλ ζε 

εξσηήζεηο ηνπ δαζθάινπ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα, ηε δσή, ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ 

ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πεξλάλε ζηε γισζζηθή έθθξαζε εθείλεο ηεο επνρήο, 

δεκηνπξγψληαο ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα γηα λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ θφζκν ηνπ 

βαζηιηά. « Πνηνο είζαη; Πσο αηζζάλεζαη; Γηαηί θνβάζαη; Ση ζέιεηο λα θάλεηο; Πνηνλ 

ςάρλεηο;….. 

 Παηρλίδη ζσκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο: Ο Πειίαο θαη ν Αίζνλαο: νη καζεηέο ζε δεπγάξηα ππνδχνληαη ηνπο 

ραξαθηήξεο ηνπ Πειία θαη ηνπ Αίζνλα. Οη ραξαθηήξεο ελαιιάζζνληαη. Κάζε καζεηήο 

βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηνλ άιινλ ραξαθηήξα πξνζπαζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

λα βηψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Ζ ελαιιαγή ησλ ξφισλ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              900 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

λα αηζζαλζνχλ ηα αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δπν εξψσλ θαη λα ληψζνπλ ην κέγεζνο 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαζελφο, Απφ ηε κία είλαη ε απφγλσζε θαη απφ ηελ άιιε ε 

ζθιεξφηεηα θαη ε αδηαιιαμία. 

 Αλίρλεπζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο : Ο Πειίαο θαη ν Αίζνλαο: 

ν δάζθαινο κε δηάθνξεο εξσηήζεηο δεηάεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο καζεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα αθνπζηνχλ νη αληίζεηεο ζέζεηο ησλ δπν εξψσλ. Ζ έθθξαζε ησλ 

παηδηψλ απνξξέεη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε ήξσα. 

 Σν πεξίγξακκα ηνπ Αίζνλα: ν δάζθαινο θαιεί έλαλ καζεηή λα μαπιψζεη πάλσ ζε 

ραξηί ηνπ κέηξνπ θαη απνηππψλεη ην πεξίγξακκα ηνπ Αίζνλα. Οη ππφινηπνη καζεηέο 

θάζνληαη γχξσ απφ ην πεξίγξακκα θαη παξαθνινπζνχλ. Κάζε καζεηήο γξάθεη απηφ 

πνπ ζα ήζειε λα πεη ζηνλ Αίζνλα. <<Με θνβάζαη, ζα βξεζεί ιχζε.>> <<Πξνζπάζεζε 

λα ζψζεηο ην γην ζνπ.>> <<Δίζαη βαζηιηάο. Μελ ην μερλάο.>> <<Ζ ζσηεξία ηνπ 

παηδηνχ ζνπ θξέκεηαη ζηα ρέξηα ζνπ.>> <<Δίζαη έλαο βαζηιηάο. Φέξζνπ αλαιφγσο. 

Δίζαη ππεχζπλνο γηα ην βαζίιεηφ ζνπ. Πξνζπάζεζε λα ζψζεηο ην ζξφλν ζνπ. Γελ 

αξκφδεη ζε έλαλ βαζηιηά λα εγθαηαιείπεη.>> ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο έγξαςαλ κέζα 

ζην πεξίγξακκα φζα ν Αίζνλαο ζα ήζειε λα πεη. <<Φνβάκαη ηφζν πνιχ. Σν μέξσ είκαη 

βαζηιηάο, αιιά θνβάκαη γηα ην γην κνπ. Φνβάκαη γηα ην βαζίιεην κνπ. Ση ζα 

ζπκβεί;>><< Tν βαζίιεην είλαη δηθφ κνπ. Γε ζα αθήζσ ηνλ Πειία λα κνπ ην αξπάμεη. 

Πξέπεη λα ζψζσ ην γηφ κνπ. Απηφο είλαη ν κφλνο πνπ ζα ζψζεη ην ζξφλν κνπ.>> ην 

ίδην πιαίζην νη καζεηέο γξάθνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπγθεληξψλνληαη θεηκεληθά είδε, θαιιηεξγψληαο ην ιφγν ηνπο. Αλά δηαζηήκαηα 

ζεθψλεηαη θάπνηνο καζεηήο θαη δηαβάδεη φζα γξάθνληαη θαη νη ππφινηπνη ζηακαηνχλ 

ηηο θηλήζεηο ηνπο γηα λα αθνχζνπλ. Ζ ηερληθή απηή θαιιηεξγεί ηε γξαπηή, ηελ 

αλαγλσζηηθή θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ. Μέζα ζε έλα ζπιινγηθφ 

πιαίζην ζπλεξγάδνληαη θαη αλαδεηθλχνληαη νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

 Σν ζέαηξν Forum – Ο Βαζηιηάο, ν Ηάζνλαο θαη ν Κέληαπξνο Υείξσλαο: ζην θείκελν 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θέληαπξν Υείξσλα, ν νπνίνο κεγάισζε θαη αλάζξεςε ηνλ 

Ηάζνλα πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί απφ ηηο απεηιεηηθέο δηαζέζεηο ηνπ Πειία. Οη καζεηέο 

πξνζπαζνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θέληαπξν Υείξσλα πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαιάβνπλ ηη είδνπο αλαηξνθή δέρηεθε ν Ηάζνλαο. Δξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ πνηνο 

είλαη ν Υείξσλαο, ηη είδνπο αλαηξνθή έιαβε, ηη δηδάρηεθε απφ ηνλ Υείξσλα, πνηεο 

αμίεο ηνπ κεηέδσζε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά πσο 

πιάζηεθε ν ραξαθηήξαο ηνπ Ηάζνλα. Ζ γλψζε απηή ζα ηνπο βνεζήζεη λα ζρεκαηίζνπλ 

κηα εηθφλα ηθαλή λα εξκελεχζεη ην δπλακηθή πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ο δάζθαινο 

πξφηεηλε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο Forum ζηνπο καζεηέο. Γχν καζεηέο αλέιαβαλ ηνπο 

ξφινπο ηνπ θέληαπξνπ Υείξσλα θαη ηνπ Ηάζνλα, ελψ νη ππφινηπνη παξαθνινπζνχζαλ. 

Ζ ζθελή μεθίλεζε κε κηα ζπλνκηιία κεηαμχ ησλ δχν εξψσλ. Ο θέληαπξνο Υείξσλαο 

εμεγνχζε ζηνλ Ηάζνλα ηελ θαηαγσγή ηνπ θαη ην δξφκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

θαη ν Ηάζνλαο αλαξσηηφηαλ γηα ηε κνίξα ηνπ. Ήηαλ επηηξεπηφ ζηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο λα δηαθφςνπλ θαη λα αλαιάβνπλ θάπνηνλ απφ ηνπο δπν ξφινπο θαη λα 

ζπλερίζνπλ εθείλνη ην δηάινγν, φπσο επηζπκνχζαλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη ε απξνβιεςηκφηεηα θαη ν απηνζρεδηαζκφο, ηα νπνία ηελ 

θαζηζηνχλ θαη απζεληηθή. Οη καζεηέο βηψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Ηάζνλα θαζψο 

κπαίλνπλ θαη εθείλνη ζηε ζέζε ηνπ θαη έηζη δηεξεπλνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ βαζχηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα. 

 Ζ θαξέθια ησλ απνθαιχςεσλ – Ζ πξνζσπηθφηεηα ελφο άιινπ Ηάζνλα: θάπνηνο απφ 

ηνπο καζεηέο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ Ηάζνλα θαη νη ππφινηπνη καζεηέο θάζνληαη 

γχξσ ηνπ ζε εκηθχθιην, γηα λα ζέζνπλ εξσηήζεηο πξνο ηνλ Ηάζνλα. Οη εξσηήζεηο δελ 

πξνεηνηκάδνληαη απφ πξηλ, αιιά θάζε καζεηήο ξσηάεη απηά πνπ ζα ήζειε λα κάζεη γηα 

ηνλ Ηάζνλα. Δθθσλνχληαη εθείλε ηε ζηηγκή, φπσο αθξηβψο ζρεκαηίδνληαη ζην κπαιφ 

ησλ καζεηψλ. Δίλαη πηζαλφ νη εξσηήζεηο λα απνηεινχλ ζπλέρεηα ηεο απάληεζεο ηνπ 

Ηάζνλα ή λα αλαθέξνληαη θαη ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε. Οη απνθαιππηηθέο εξσηήζεηο 

ηνπ Ηάζνλα δίλνπλ έλαλ εμνκνινγεηηθφ ραξαθηήξα ηεο ηερληθήο απηήο. Ο Ηάζνλαο 
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δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ, γηα ηηο παηδηθέο ηνπ αλακλήζεηο, γηα ηε δσή κε ηνλ 

θέληαπξν Υείξσλα, γηα ηηο ζθέςεηο ηνπ, γηα ηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα. Οη εξσηήζεηο 

ησλ καζεηψλ απνθάιππηαλ έλαλ Ηάζνλα, φπσο είρε δηακνξθσζεί ζην κπαιφ ησλ 

καζεηψλ.  Ζ εηθφλα πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηνλ Ηάζνλα κε ηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ 

απνθάιπςαλ έλαλ ήξσα επαίζζεην, εξσηθφ, αδηθεκέλν απφ ηηο ζπγθπξίεο ηεο δσήο 

έηνηκν λα αλαιάβεη δξάζε γηα λα απνθαηαζηαζεί ε αδηθία πνπ έγηλε εηο βάξνο ηνπ. Οη 

καζεηέο κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπο πξνέβαιαλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο, αλάγθεο θαη 

αλεζπρίεο. ε έλαλ πεξηβάιινλ απνθαιππηηθφ θαιιηέξγεζαλ ηελ ελζπλαίζζεζε, ηε 

θαληαζία θαη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. 

 Σν πξνζσπηθφ εκεξνιφγην: ζε απηή ηε θάζε ηεο δξάζεο θάζε καζεηήο έγξαςε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην ( writing in / out of role )  κε πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθέληξσζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνεγνχκελα 

βηψκαηα ηνπο βνήζεζε λα γξάςνπλ απζεληηθφ θαη πξνζσπηθφ ιφγν. Κάζε καζεηήο 

βξήθε ην δηθφ ηνπ ρψξν θαη έγξαςε φζα ν ίδηνο πίζηεπε γηα ηνλ Ηάζνλα. Οη 

πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθφλα πνπ 

δηέθεξε απφ ηελ αξρηθή πνπ είραλ ζρεκαηίζεη. Απηφ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ κεηέπεηηα ελεξγεηψλ ηνπ Ηάζνλα. Οη καζεηέο βηψλνληαο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ Ηάζνλα κπήθαλ γηα ιίγν ζηε ζέζε 

ηνπ θαη θαηαλφεζαλ ηηο ελέξγεηέο ηνπ. << Ο Ηάζνλαο είλαη ην ηξαγηθφ πξφζσπν ηεο 

ηζηνξίαο. Γελ επζχλεηαη γηα ηε κνίξα ηνπ, αιιά πξέπεη λα αλαιάβεη δξάζε θαη λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ αδηθία. Ζ αλαηξνθή απφ ηνλ Κέληαπξν Υείξσλα ηνλ βνήζεζε λα 

θάλεη ηηο ζσζηέο επηινγέο. Θα ήζεια λα ήκνπλα θίινο ηνπ θαη λα ηνλ βνεζήζσ. Δίλαη 

αμηνζαχκαζηνο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη, δεη θαη ελαξγεί. Ο Ηάζνλαο είλαη έλαο 

πξαγκαηηθφο ήξσαο. Αληηκεηψπηζε ηφζα πνιιά ζηε δσή ηνπ θαη παξφια απηά δελ ην 

έβαιε θάησ. Πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αδηθία θαη λα βξεζεί κπξνζηά ζηνλ 

Πειία θαη λα δηεθδηθήζεη ην ζξφλν πνη ηνπ αμίδεη.>>- 

 

 

Αμηνιφγεζε 
      Οη καζεηέο θάζηζαλ ζε θχθιν αθνχ πξψηα δεκηνχξγεζαλ ην πεξίγξακκα ηνπ Ηάζνλα. 

Ο Ηάζνλαο είρε γίλεη πιένλ έλαο δηθφο ηνπο άλζξσπνο, αθνχ ηνλ γλψξηζαλ κε πξνζνρή, 

κνηξάζηεθαλ ηηο ζθέςεηο ηνπ, ηνλ άθνπζαλ, ηνλ ζπκπφλεζαλ θαη κπήθαλ ζηε ζέζε ηνπ. 

Γάζθαινο ζε ξφιν – Καζνδεγεκέλε θαληαζία : Σα δψξα ηνπ Ηάζνλα: ν δάζθαινο ζε 

ξφιν ππεξέηε ηνπ Ηάζνλα ( teacher in role ) έθεξε έλαλ ζάθν θαη ηνλ άδεηαζε ζην θέληξν 

ηνπ θχθινπ. Ήηαλ αληηθείκελα θαη ξνχρα ηεο επνρήο ηνπ Ηάζνλα θαη είπε ζηνπο καζεηέο 

φηη ηα θέξλεη ζαλ δψξα πξνο απηνχο πνπ ζέιεζαλ λα ηνλ γλσξίζνπλ. Κάζε καζεηήο πήξε 

ζηα ρέξηα ηνπ θάπνην αληηθείκελν θαη ην πεξηεξγάζηεθε, πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβεη ηε 

ρξήζε ηνπ. Ο δάζθαινο ζπλφδεπε ηε δξάζε κε κνπζηθή ππφθξνπζε θαη δήηεζε απφ ηνπο 

καζεηέο λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα κεηαθεξζνχλ ζηελ επνρή ηνπ Ηάζνλα. 

      ε απηφ ην ζεκείν ήξζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο- ηνπ ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ. Οη 

καζεηέο εμέθξαζαλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ Ηάζνλα, γηα ηα δξψκελα ηεο δξάζεο, ηη ηνπο 

άξεζε πεξηζζφηεξν θαη ηη ιηγφηεξν. ηε ζπλέρεηα ζεθψζεθαλ φινη φξζηνη θαη 

παξαηεξνχζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ. 

      Ζ δξάζε απηή αλαπηχρζεθε ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη 

καζεηέο αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο, φπσο ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ε αθεγεκαηηθφηεηα, ε θξηηηθή 

ζθέςε, ε ελζπλαίζζεζε, ε αλνηρηή αλάγλσζε. Μίιεζαλ θαη έγξαςαλ θάλνληαο ρξήζε 

θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ. Έγηλαλ αθξναηέο θαη αλαγλψζηεο πηνζεηψληαο ελαιιαζζφκελνπο 

ξφινπο αλαπηχζζνληαο ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

 

Δπίινγνο  
     Σν πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην αμηνπνηψληαο φιεο ηηο κνξθέο ηεο Θεαηξηθήο 

Αγσγήο είηε απηνχζηεο, είηε ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο παξνπζηάδεη κηα δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία μεθεχγνληαο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν 
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δηδαζθαιίαο. Ο ξφινο ηνπ ζεάηξνπ κπνξεί λα είλαη πξάγκαηη θαζνξηζηηθφο, αθνχ 

δηεπθνιχλεη ην παηδί λα εθθξάδεηαη, λα επηθνηλσλεί, λα παξαηεξεί, λα αλαιχεη, λα 

αληηιακβάλεηαη ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε ελέξγεηαο. 

      Μέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη νη καζεηέο απνθηνχλ άκεζε εκπεηξία θαη ειεπζεξία 

έθθξαζεο. Ζ ςπρνζσκαηηθή έθθξαζε, ν νξγαλσκέλνο ζρεδηαζκφο, ε παληνκίκα θαη ε 

κηκηθή ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ νξηνζέηεζε ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο φζν 

θαη ησλ άιισλ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαιιηεξγνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο, 

δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο σο ελεξγνί πνιίηεο δηεθδηθψληαο θαη πξνβάιινληαο  

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο παξνπζίεο ζηα δεκφζηα δξψκελα.  

       Χο εζνπνηνί θαιιηεξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ξφισλ 

αλάινγα ζηελ θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Μαζαίλνπλ λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ είηε σο άηνκα κέζα ζε κηα νκάδα είηε ζπιινγηθά. Μέζα απφ 

ηελ ελζάξθσζε ξφισλ βηψλνπλ κηα πξαγκαηηθφηεηα αλάινγε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, 

πεξηβαιινληηθήο, πνιηηηζκηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, απαξαίηεηε γηα κηα αλζξψπηλε θνηλσλία.  

       Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ σο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κνληέιν 

κάζεζεο ελεξγνπνηεί ηνλ αηζζεζηνθηλεηηθφ ηνκέα, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπιινγηθή δξάζε θαη απφθηεζε ηθαλνηήησλ απαξαηηήησλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

άιινπο. Ζ ζπλεξγαζία, ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ε θξηηηθή αλάιπζε, ε 

δηαπξαγκάηεπζε, ε δηεξεχλεζε λνεκάησλ θαη ηδεψλ, ε αξκνληθή ζπλχπαξμε κε ηνπο 

άιινπο, ε ζπιινγηθή δξάζε γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ είλαη ηα νθέιε απηήο 

ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία ζηνηρεία ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαζηνχλ ηθαλνί θαη ελεξγνί πνιίηεο ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθήο πνιηηφηεηαο. 
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Πεξίιεςε 

την εργαςύα μασ αυτό θα παρουςιϊςουμε διαθεματικϋσ διδαςκαλύεσ με την τϋχνη να επιτελεύ 
διττϐ ρϐλο. Αυτϐν του διαμεςολαβητικοϑ μϋςου ςτη μϊθηςη ό μϋςου καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ των 
μαθητών. κοπϐσ μασ να γνωρύςουν οι μαθητϋσ λογοτεχνικϊ ό εικαςτικϊ ϋργα ϐπου τα γεωμετρικϊ 
ςχόματα παύζουν ενεργϐ ρϐλο ςτην καλλιτεχνικό ϋκφραςη των δημιουργών και με τον τρϐπο αυτϐ να 
αμφιςβητόςουν την ςτερεοτυπικό εικϐνα τουσ για τα Μαθηματικϊ και τισ τϋχνεσ. Απϐ την ανϊλυςη 
των δεδομϋνων μασ θεωροϑμε ϐτι με αυτοϑ του τϑπου τισ διδαςκαλύεσ δημιουργόθηκε ϋνα πλαύςιο 
για δραςτηριϐτητεσ που εύχε νϐημα για τουσ μαθητϋσ, με ςυνϋπεια να εμπλακοϑν ενεργϊ και να 
αναπτϑξουν γνώςεισ ςε καθϋνα γνωςτικϐ αντικεύμενο αλλϊ και να αντιληφθοϑν τον κϐςμο με ϋναν 
ολιςτικϐ τρϐπο. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: τϋχνη και διαθεματικϐτητα, ξϋνεσ γλώςςεσ, μαθηματικϊ.  

Δηζαγσγή 

Kαθώσ τα πϊντα γϑρω μασ αλλϊζουν με γοργοϑσ  ρυθμοϑσ, καθύςταται επεύγουςα η 
ανϊγκη, το εκπαιδευτικϐ μασ περιβϊλλον να προςαρμϐζεται ςτισ νϋεσ εξελύξεισ. ϑμφωνα 
λοιπϐν με τo αναθεωρημϋνο Δ.Ε.Π.Π. (2003) και τα Α.Π. (2003), πρϋπει να αποφεϑγεται 
πλϋον  ο κατακερματιςμϐσ τησ γνώςησ που παραδοςιακϊ  υπϊρχει ςτα ςχολεύα  και να 
επιδιώκεται η  διαθεματικό  προςϋγγιςό τησ. Η διαθεματικϐτητα αποτελεύ  ςημεύο 
αναφορϊσ  ςτο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα καθώσ θεωρεύται ωσ το κατεξοχόν μϋςο για να 
κεντρύςει το ενδιαφϋρον των μαθητών (Hugon, 2003). 

Οι διαθεματικϋσ μϋθοδοι προςπαθοϑν να δημιουργόςουν ςυνδϋςεισ μεταξϑ των 
παραδοςιακϊ διακριτών αντικειμϋνων του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ (Coffey, 2011). Η 
ϋρευνα ϋχει δεύξει ϐτι η διδακτικό διαδικαςύα και η μϊθηςη γύνονται πιο αποτελεςματικϋσ 
μϋςα απϐ τη ςϑνδεςη των διαφϐρων αντικειμϋνων  ςε αντύθεςη με τη μελϋτη ενϐσ 
μεμονωμϋνου αντικειμϋνου (Cheek, 1992) και ϐτι η ςϑνδεςη αυτό αυξϊνει τα κύνητρα και το 
επύπεδο τησ εμπλοκόσ των μαθητών για μϊθηςη ςυμβϊλλοντασ ϋτςι ςτην 
αποτελεςματικϐτητα τησ μϊθηςησ (Thaiss, 1986).  

ημαντικό ςυμβολό ςτη διαθεματικϐτητα αποτελοϑν οι τϋχνεσ, ϐπωσ οι παραςτατικϋσ 
και οι εικαςτικϋσ τϋχνεσ και η Λογοτεχνύα. την παροϑςα εργαςύα, παρουςιϊζονται 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              904 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

διαθεματικϋσ διδαςκαλύεσ ανϊμεςα ςτα μαθόματα των Μαθηματικών, τησ Γαλλικόσ, 
Γερμανικόσ Γλώςςασ, τησ Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ και τησ Ιςτορύασ τησ τϋχνησ ςτισ οπούεσ 
μελετόθηκαν ϋργα λογοτεχνικϊ και εικαςτικϊ ςτα οπούα τα γεωμετρικϊ ςχόματα και 
θεωρόματα παύζουν ςημαντικϐ ρϐλο. ’ αυτϐ το πλαύςιο αμφιςβητόθηκαν διχοτομύεσ ϐπωσ 
τϋχνη- επιςτόμη, ςώμα- μυαλϐ, και οι μαθητϋσ προςϋγγιςαν με ϊλλο τρϐπο μαθηματικϋσ 
ϋννοιεσ αλλϊ και επαναδιαπραγματεϑτηκαν την αντύληψό τουσ για τη φϑςη των 
μαθηματικών και δη τησ Ευκλεύδειασ Γεωμετρύασ. τη ςυνϋχεια θα παρουςιϊςουμε εν 
ςυντομύα την επύδραςη τησ λογοτεχνύασ και των εικαςτικών ςτη διδαςκαλύα των 
Μαθηματικών, αλλϊ και των τεχνικών του Εκπαιδευτικοϑ Δρϊματοσ ςτη διδαςκαλύα των 
Ξϋνων Γλωςςών, εφϐςον αξιοποιόςαμε τεχνικϋσ αυτόσ τησ μορφόσ ς’ αυτϋσ  τισ 
διαθεματικϋσ διδαςκαλύεσ. Θα ςυνεχύςουμε με το ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη των 
διαθεματικών διδαςκαλιών, ολοκληρώνοντασ με τη ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων. 
Σϋχνη και διαθεματικϐτητα 

Ενώ η διδαςκαλύα τησ τϋχνησ ςυνειςφϋρει ςτην πολιτιςτικό κατανϐηςη και την 
απϐλαυςη και καλλιεργεύ τη φανταςύα, την παρατόρηςη, την εξερεϑνηςη, η διδαςκαλύα 
μϋςω τησ τϋχνησ μπορεύ να κϊνει τα ϊλλα αντικεύμενα του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ 
περιςςϐτερο ελκυςτικϊ μϋςα απϐ την οπτικοπούηςη, την παροχό κινότρων, την αυξημϋνη 
προςοχό, τη βελτιωμϋνη επικοινωνύα, τον κριτικϐ ςτοχαςμϐ (Bamford, 2006). Ο Catterall 
(1995) αξιολογώντασ το πρϐγραμμα ‘‘Different Ways of Knowing’’, το οπούο αναπτϑχθηκε με 
κϑριο ςτϐχο τη διερεϑνηςη ενϐσ διαθεματικοϑ τϑπου διδαςκαλύασ με ςτϐχο να 
ενςωματώςει ωσ ςυςτατικϐ του ςτοιχεύο τισ διϊφορεσ μορφϋσ τϋχνησ, κατϋληξε ςτο 
ςυμπϋραςμα ϐτι οι διδακτικϋσ πρακτικϋσ αυτόσ τησ μορφόσ βελτύωςαν την επύδοςη των 
μαθητών ςτα μαθόματα τησ Γλώςςασ, ςτα Μαθηματικϊ και ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ. Η 
αξιολϐγηςη ϋδειξε επύςησ ϐτι οι μαθητϋσ ανϋπτυξαν θετικϋσ ςτϊςεισ για το ςχολεύο και τη 
μϊθηςη.  

Λογοτεχνύα και Μαθηματικϊ 

Απϐ μια επιςκϐπηςη τησ ςχετικόσ βιβλιογραφύασ (Griffiths & Clyne, 1991; Siegel, Borasi 
et al, 1996a; Jenner, 2000; Ameis, 2002; Jenner, 2002; Whitin, 2002) διαφαύνεται η 
ςπουδαιϐτητα τησ παιδικόσ λογοτεχνύασ ςτη διδαςκαλύα των Μαθηματικών. ήμοια οι  
ϋρευνεσ που αφοροϑν ςτη χρόςη τησ Λογοτεχνύασ ςτη διδαςκαλύα των Μαθηματικών ςε 
μεγαλϑτερησ ηλικύασ μαθητϋσ, δεύχνουν  τη θετικό επύδραςη  που μποροϑν να παύξουν οι 
ιςτορύεσ ςτη μϊθηςη των μαθηματικών (Borasi et al, 1990; Borasi et al, 1998; Siegel, Borasi, 
et al, 1996b; Siegel et al, 1998; Sriraman, 2003; 2004). Η αφόγηςη ωσ κεύμενο και 
προφορικϐσ λϐγοσ, μπορεύ να αποτελϋςει ςυνιςτώςα τησ διδαςκαλύασ, δημιουργώντασ 
πλοϑςια περιβϊλλοντα μϊθηςησ που υποκινοϑν αμφιβολύεσ και παρϋχουν εμπειρύεσ 
μϊθηςησ (Φαςϊπησ, 2007). τα standards του NCTM (2000) επιςημαύνεται, ϐτι η παιδικό 
λογοτεχνύα δύνει  ςτο δϊςκαλο ϋνα πλαύςιο για να θϋςει προβλόματα ςτο μαθητό.  Η δϑναμη 
που ϋχουν οι ιςτορύεσ ςτα λογοτεχνικϊ κεύμενα, ϋγκειται ςτο ϐτι απευθϑνονται ςτο 
ςυναύςθημα και τη φανταςύα (Griffiths et al, 1991; Whitin 2002), παρϋχουν ϋνα οικεύο και 
γεμϊτο νϐημα πλαύςιο ςτα παιδιϊ ώςτε να διερευνόςουν, να χειριςτοϑν και να κατανοόςουν 
τισ μαθηματικϋσ ιδϋεσ (Griffiths et al, 1991; Siegelet al, 1996a; Whitin, 2002; Jenner & 
Anderson, 2000; Jenner, 2002) και βοηθοϑν τα παιδιϊ να ςυνδϋςουν τα Μαθηματικϊ με την 
πραγματικό ζωό (Siegel et al, 1996a). Δύνουν κύνητρα ςτα παιδιϊ να λϑςουν τα προβλόματα 
που εύναι ενςωματωμϋνα ςτισ ιςτορύεσ, εμπλϋκοντϊσ τα ςυναιςθηματικϊ ςε αυτϋσ (Ameis, 
2002; Griffiths et al, 1991), τουσ δύνουν μια πολϑ υψηλοϑ βαθμοϑ προςωπικό μαθηςιακό 
εμπειρύα, επιτρϋποντασ ςε κϊθε  παιδύ να δει ςτισ ιςτορύεσ τα μαθηματικϊ του δικοϑ του 
βαθμοϑ ενδιαφϋροντοσ (Jenner, 2002). Σϋλοσ ξαναδύνουν ςτα μαθηματικϊ την ανθρώπινη 
διϊςταςό τουσ (Jenner, 2002).), δύνουν τη δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ να μελετόςουν 
θϋματα μαθηματικών εκτϐσ του αναλυτικοϑ τουσ προγρϊμματοσ (Borasi et al, 1990) και τα 
ενθαρρϑνουν να ςκϋπτονται ‘μαθηματικϊ’ και εκτϐσ των διδακτικών ωρών των 
μαθηματικών (Jenner, 2002). Σα Λογοτεχνικϊ βιβλύα δύνουν επύςησ τη δυνατϐτητα 
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ενιαιοπούηςησ των διαφϐρων γνωςτικών αντικειμϋνων ϐχι μϐνο ςτην πρωτοβϊθμια, αλλϊ 
και ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (Ανϋςτη, 2005; Κοταρύνου & ταθοποϑλου, 2009). 

τη βιβλιογραφύα ςυναντϊμε επύςησ προτϊςεισ για την αξιοπούηςη του ποιητικοϑ λϐγου 
(Μπαλόσ, 2002; πανοϑδη & Φατζηκυριϊκου, 2011),  ενώ μια εναλλακτικό δραςτηριϐτητα 
που αφορϊ ςτην πούηςη και τα Μαθηματικϊ, εύναι η γραφό ποιημϊτων απϐ τουσ ύδιουσ τουσ 
μαθητϋσ με αξιοπούηςη μαθηματικών ϐρων (Keller, 2001) ό θεμϊτων απϐ τα Μαθηματικϊ 
(Triandafillidis, 2006; Gadanidis, 2008). 

Εικαςτικϋσ τϋχνεσ  και Μαθηματικϊ 
Οι ϋρευνεσ  που αφοροϑν  ςτη διδαςκαλύα των Μαθηματικών μϋςω των εικαςτικών 
τεχνών, εξετϊζουν την αξιοπούηςη ςτη διδακτικό διαδικαςύα εικαςτικών ϋργων 
γνωςτών καλλιτεχνών, ό ϊλλων διδακτικών υλικών  που εύναι βαςιςμϋνα ςτη τϋχνη 
(Chronaki, 1997; Καμπϊνη, 2001; Stathopoulou, 2007). Σα ϋργα τϋχνησ, ϐπωσ ϋργα 
ζωγραφικόσ, γλυπτικόσ, μποροϑν να παρουςιαςτοϑν και να αξιοποιηθοϑν μϋςα απϐ 
εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα ςτο πλαύςιο τησ ύδιασ τησ ςχολικόσ τϊξησ ό ςε ϋκθεςησ 
ζωγραφικόσ ςτο ςχολεύο, ςε Gallery ό ςε Μουςεύο (Kent, 2007; Λυμπεροποϑλου & 
Παπαδϊκη, 2006). Σϋλοσ μϋςα απϐ διαθεματικϋσ διδαςκαλύεσ διερευνώνται τα 
μαθηματικϊ τα οπούα εύναι αναγκαύα για τη δημιουργύα οριςμϋνων καλλιτεχνικών 
μορφών (Αώβϊζογλου & Πρεβενιοϑ, 2011). 

Δραματικό Σϋχνη ςτην Εκπαύδευςη και διδαςκαλύα ξϋνων γλωςςών 

Οι ϋρευνεσ ςχετικϊ με τη χρόςη τησ ‘Δραματικόσ Σϋχνησ ςτην Εκπαύδευςη’ ςτη 
διδαςκαλύα και μϊθηςη μιασ δεϑτερησ  Γλώςςασ εκτϐσ τησ μητρικόσ, ϋδειξαν ϐτι οι μαθητϋσ 
ϋλαβαν ςημαντικϊ υψηλϐτερη ςυνολικό βαθμολογύα ςτη γραφό κειμϋνου, παρατηρόθηκε 
ενύςχυςη των κινότρων των ςπουδαςτών, ανϊπτυξη του γραμματιςμοϑ και ενύςχυςη τησ 
πολιτιςμικόσ ευαιςθηςύασ (Bournot-Trites, Belliveau, Spiliotopoulos and Séror, 2007). Κατϊ 
τη διδαςκαλύα τησ ξϋνησ γλώςςασ μϋςω Δρϊματοσ παρατηρόθηκε αλλαγό ςτο κλύμα τησ 
τϊξησ, ϐχι μϐνο απϐ τη διαφορετικό διϊταξη των μαθητών και του εκπαιδευτικοϑ ςτο χώρο 
μϋςα ςτην τϊξη, αλλϊ και απϐ την αλλαγό τησ ατμϐςφαιρασ, με τουσ μαθητϋσ να 
αναπτϑςςουν μια πιο οικεύα διαπροςωπικό ςχϋςη (Kao & O’ Neil,1998). Η χρόςη του 
Δρϊματοσ και του θεϊτρου προϊγει μια πολυδιϊςτατη ολιςτικό διαδικαςύα μϊθηςησ τησ 
ξϋνησ γλώςςασ.  Αυτϐσ εύναι εξϊλλου και ο τρϐποσ, με τον οπούο ο εγκϋφαλοσ μαθαύνει (τισ 
γλώςςεσ) πιο αποτελεςματικϊ (Ronke, 2005). 

ϑμφωνα πϊντα με το Α.Π. (2003), πρωταρχικϐσ ςκοπϐσ τησ εκμϊθηςησ τησ ξϋνησ 
γλώςςασ εύναι η ανϊπτυξη τησ επικοινωνιακόσ δεξιϐτητασ και ϐχι απλϊ η ςυςςώρευςη κι 
ϊλλων γνώςεων. Προσ αυτό την κατεϑθυνςη το θϋατρο, ωσ λϐγοσ και πρϊξη, δύνει 
ςημαντικϊ πλεονεκτόματα ςτη διδαςκαλύα τησ Γαλλικόσ Γλώςςασ. Ο Adrien Payet (2013), 
για την αναγκαιϐτητα του θεϊτρου ςτην τϊξη, τονύζει ϐτι ο καθηγητόσ χρηςιμοποιεύ το 
θϋατρο για να κϊνει πιο ενεργοϑσ τουσ μαθητϋσ, να τουσ μετατρϋψει ςε πρωταγωνιςτϋσ ςτη 
ςκηνό για να μϊθουν να προςαρμϐζονται ςε οποιαδόποτε ςυνθόκη και να αναπτϑξουν τισ 
επικοινωνιακϋσ πρακτικϋσ δεξιϐτητεσ.  Μϋςα απϐ τισ θεατρικϋσ πρακτικϋσ δύνεται η 
δυνατϐτητα ςτο μαθητό να πειραματιςτεύ, να παύξει με τη γαλλικό γλώςςα, να καταλϊβει 
τον τονιςμϐ, την προςωδύα, το ρυθμϐ τησ. Η S. Hinglais (2003: 23) παρατηρεύ ϐτι ϋνα 
γλωςςικϐ μϊθημα μϋςα απϐ το θϋατρο δεν εύναι μϐνο ϋνασ νϋοσ χώροσ, μια νϋα νοοτροπύα, 
εύναι η ευκαιρύα να δημιουργόςουμε ςυνθόκεσ ϐπου οι λϋξεισ γύνονται αιςθητϋσ και 
ζωντανεϑουν μϋςα απϐ αυθεντικϋσ ανταλλαγϋσ λϐγου ανϊμεςα ςτουσ ςυνομιλητϋσ. 

τη ςυνϋχεια θα παρουςιϊςουμε αναλυτικϊ το ύδιο το project και θα αναφερθοϑμε 
αναλυτικϊ ςτισ διϊφορεσ διαθεματικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 

Οι διαθεματικϋσ διδαςκαλύεσ 

Οι διαθεματικϋσ διδαςκαλύεσ ςχεδιϊςτηκαν και υλοποιόθηκαν απϐ τισ ςυγγραφεύσ του 
ϋργου, ςτουσ μαθητϋσ Α΄Λυκεύου του Καλλιτεχνικοϑ χολεύου Γϋρακα, το ςχολικϐ ϋτοσ 2014-
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15. υνολικϊ πραγματοποιόθηκαν διδαςκαλύεσ ςε 20 διδακτικϋσ ώρεσ κατϊ τη διϊρκεια 2 
μηνών, ςτα μαθόματα Γαλλικόσ και Γερμανικόσ Γλώςςασ, Λογοτεχνύασ, Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ 
και Μαθηματικών. Ενοποιητικϐσ  ςτϐχοσ για ϐλεσ τισ διδαςκαλύεσ όταν να δοθεύ η 
δυνατϐτητα ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ να δουν πώσ ςυγγραφεύσ και εικαςτικού καλλιτϋχνεσ 
χρηςιμοποιοϑν ςτο ϋργο τουσ τα γεωμετρικϊ ςχόματα για να εκφραςτοϑν ώςτε να  
αμφιςβητόςουν την ςτερεοτυπικό εικϐνα τουσ για τα μαθηματικϊ και τισ τϋχνεσ. τϐχοσ μασ 
επύςησ όταν να δημιουργηθεύ ϋνα πλαύςιο για δραςτηριϐτητεσ που θα ϋχουν νϐημα για τουσ 
μαθητϋσ, με ςυνϋπεια να εμπλακοϑν ενεργϊ και να αναπτϑξουν γνώςεισ ςε καθϋνα γνωςτικϐ 
αντικεύμενο αλλϊ και να αντιληφθοϑν τον κϐςμο με ϋναν ολιςτικϐ τρϐπο. 

Για τη ςυλλογό δεδομϋνων δϐθηκαν ςτουσ μαθητϋσ ερωτηματολϐγια με κλειςτϋσ και 
ανοιχτϋσ ερωτόςεισ και πραγματοποιόθηκαν ομαδικϋσ ςυνεντεϑξεισ. Αναλϑθηκαν επύςησ οι 
γραπτϋσ εργαςύεσ των μαθητών και τα δρώμενα που δημιοϑργηςαν. 

το μϊθημα τησ Γαλλικόσ Γλώςςασ 

Η διαθεματικό ενϐτητα «Σα Γεωμετρικϊ ςχόματα μϋςα απϐ την πούηςη του Eugène 
Guillevic» πραγματοποιόθηκε ςε τρεισ διδακτικϋσ ώρεσ. Σο επύπεδο γλωςςομϊθειασ των 
μαθητών όταν Α2+. Η διδακτικό προςϋγγιςη ςτηρύχτηκε ςτο Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (Conseil de l’Europe, 2001) και ςτο Α.Π. τησ Γαλλικόσ Γλώςςασ 
(2003). 

τισ Γενικϋσ δεξιϐτητεσ ςτϐχοσ όταν οι μαθητϋσ: α) να ςυνειδητοποιόςουν τη ςημαςύα 
τησ γνώςησ και χρόςησ τησ ξϋνησ γλώςςασ ςαν εργαλεύο πρϐςβαςησ ςε διϊφορα 
επιςτημονικϊ πεδύα, β) να βελτιώςουν τισ γνώςεισ τουσ ςε ςχϋςη με τη δομό τησ γαλλικόσ 
γλώςςασ, να ενεργοποιόςουν διϊφορεσ ικανϐτητεσ ϐπωσ την παρατόρηςη, την επαγωγό, 
την αφαύρεςη και γ) να χρηςιμοποιόςουν το διαδύκτυο.  Οι ειδικού διδακτικού ςτϐχοι όταν: η 
διεϑρυνςη των γνώςεων ςτο γνωςτικϐ αντικεύμενο τησ Γεωμετρύασ, ο εμπλουτιςμϐσ του 
λεξιλογύου ςτα γαλλικϊ και εξοικεύωςη με ςτερεϐτυπεσ εκφρϊςεισ τησ καθομιλουμϋνησ οι 
οπούεσ προϋρχονται απϐ τη μαθηματικό ορολογύα και τϋλοσ η εξϊςκηςη ςτον προφορικϐ 
λϐγο μϋςω δραματοποιημϋνησ απαγγελύασ. 

Οι μαθητϋσ εργϊςτηκαν ατομικϊ και ομαδικϊ ςτισ δραςτηριϐτητεσ. Η διδαςκαλύα ϋγινε 
και απϐ τισ δϑο ςυναδϋλφουσ των Μαθηματικών και τησ Γαλλικόσ γλώςςασ. το πρώτο 
μϊθημα οι μαθητϋσ κλόθηκαν να αναγνωρύςουν ςχόματα μϋςα απϐ το Futuroscope de 
Poitiers (προβολό μϋςω διαδικτϑου). τη ςυνϋχεια ϐςον αφορϊ ςτα Μαθηματικϊ, αφοϑ 
ορύςτηκαν ςτη Γαλλικό γλώςςα, οι παρϊλληλεσ γραμμϋσ, ο κϑκλοσ, το τετρϊγωνο, το 
ςκαληνϐ, ιςοςκελϋσ και ιςϐπλευρο τρύγωνο, καθώσ και το οξυγώνιο, ορθογώνιο και 
αμβλυγώνιο, περϊςαμε ςε δραςτηριϐτητεσ  για να ανακαλϑψουν την πολυςημύα των 
γεωμετρικών αυτών ϐρων.  το επϐμενο μϊθημα ζητόθηκε αρχικϊ η αντιςτούχιςη οκτώ 
επιλεγμϋνων ποιημϊτων του Ε. Guillevic με εικϐνεσ απϐ μνημεύα και περιοχϋσ του Παριςιοϑ 
που παραπϋμπουν ςε ςχόματα και ϋγινε η ανϊλυςη του περιεχομϋνου των ποιημϊτων. το 
τελευταύο μϊθημα οι μαθητϋσ «ϋπαιξαν»  με τα ποιόματα. Προςωποπούηςαν τα ποιόματα-
ςχόματα και τα απόγγειλαν αφόνοντασ τη φανταςύα τουσ να τα καθοδηγόςει. Μύα τϋταρτη 
ώρα αφιερώθηκε ςτη ςυνδιδαςκαλύα με τμόμα γαλλικών τησ α΄ γυμναςύου ϐπου οι μαθητϋσ 
τησ Α΄Λυκεύου μετϋφεραν τισ γνώςεισ που απϋκτηςαν ςτουσ μαθητϋσ τησ Α΄ Γυμναςύου. 

το μϊθημα τησ Γερμανικόσ Γλώςςασ 

τισ διαθεματικϋσ διδαςκαλύεσ ςυμμετεύχαν 7 μαθητϋσ τησ Α΄ Λυκεύου του τμόματοσ 
Γερμανικών (επύπεδο γλώςςασ Α1/Α2) και αφιερώθηκαν 7 διδακτικϋσ ώρεσ. Tα 
αποςπϊςματα που μελετόθηκαν προϋρχονταν απϐ το λογοτεχνικϐ βιβλύο “Der Zahlenteufel” 
(Σο πειραχτόρι των αριθμών) του Hans Magnus Erzensberger.  

Αφοϑ παρουςιϊςτηκε εν ςυντομύα η περύληψη τησ ιςτορύασ του βιβλύου, καθώσ επύςησ 
και το βιογραφικϐ του ςυγγραφϋα, επεξεργαςτόκαμε αποςπϊςματα απϐ το 1ο, 10ο και 12ο  
κεφϊλαιο. τισ  δυο πρώτεσ διδακτικϋσ ώρεσ οι μαθητϋσ όρθαν ςε επαφό με το αυθεντικϐ 
κεύμενο ςτη γερμανικό γλώςςα κϊνοντασ παρϊλληλα χρόςη και τησ ελληνικόσ (ςϑγκριςη 
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των κειμϋνων ςτισ δϑο γλώςςεσ / ευαιςθητοπούηςη ςτο τρϐπο ϋκφραςησ κατϊ τη 
διαδικαςύα τησ μετϊφραςησ). Επιπλϋον αςχοληθόκαμε με τα μορφοςυντακτικϊ φαινϐμενα 
που προςϋφεραν τα κεύμενα και την παραγωγό γραπτοϑ λϐγου (δημιουργύα περύληψησ του 
ειςαγωγικοϑ κειμϋνου ςτα γερμανικϊ). τη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκαν οι εξόσ 
δραςτηριϐτητεσ (ςυμβατϋσ με το ΑΠ και ΔΕΠΠ για τη γερμανικό γλώςςα και με το Κοινϐ 
Ευρωπαικϐ Πλαύςιο Ξϋνων Γλωςςών (Conseil de l’Europe, 2001): α) Παρϊλληλη αφόγηςη 
απϐ δϑο μαθητϋσ, αποςπϊςματοσ απϐ το ειςαγωγικϐ 1ο κεφϊλαιο ςτα ελληνικϊ και ςτα 
γερμανικϊ και παρουςύαςη απϐ δϑο ϊλλουσ μαθητϋσ, μαθηματικών προβλημϊτων απϐ το 
10ο κεφϊλαιο ςτα ελληνικϊ, με παρϊλληλη ορολογύα των μαθηματικών ςτα γερμανικϊ. Η 
παρουςύαςη ϋγινε την ώρα τησ γερμανικόσ γλώςςασ, ενώ παροϑςα όταν και η καθηγότρια 
των Μαθηματικών, η οπούα εύχε όδη επεξεργαςτεύ τα προβλόματα αυτϊ με τουσ μαθητϋσ. 
Ϊνασ απϐ τουσ μαθητϋσ παρουςύαςε την αριθμητικό ακολουθύα Fibonacci και τη ςχϋςη τησ 
με το λϐγο τησ χρυςόσ τομόσ, με ϋμφαςη ςτο κανονικϐ πεντϊγωνο. Ϊνασ δεϑτεροσ μαθητόσ 
παρουςύαςε την ςχϋςη ανϊμεςα κορυφϋσ, ϋδρεσ και ακμϋσ ςτα  πολϑεδρα καθώσ και την 
αντύςτοιχη ιδιϐτητα ςτα πολϑγωνα. β) Επανϊληψη τησ αφόγηςησ και τησ παρουςύαςησ των 
μαθηματικών προβλημϊτων αλλϊ και εκφραςτικό ανϊγνωςη αποςπαςμϊτων του 12ου 
κεφαλαύου (ςτα γερμανικϊ) με δραματοποιημϋνεσ εικϐνεσ, ςε ϐλουσ τουσ μαθητϋσ ενϐσ 
τμόματοσ τησ Α΄Λυκεύου. 

το μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ 

Η ςυνομιλύα γεωμετρύασ–λογοτεχνύασ εδρϊςτηκε ςτο πούημα του Λογοτϋχνη και 
μαθηματικοϑ Γιώργου Βαφϐπουλου «Ο μεγϊλοσ κώνοσ». Οι μαθητϋσ ϊντληςαν αιςθητικό 
απϐλαυςη απϐ την επαφό τουσ με το λϐγο ενϐσ ςϑγχρονου ποιητό και ςχολύαςαν αμϋςωσ 
τον εγκεφαλικϐ τρϐπο γραφόσ του. Επιςόμαναν και ερμόνευςαν τον παραλληλιςμϐ απϐ τον 
ποιητό τησ ανθρώπινησ ζωόσ με κώνο, κϑβο ό κϑκλο και των διαφϐρων ανθρώπινων τϑπων 
με το τετρϊγωνο, την ευθεύα ό την τεθλαςμϋνη γραμμό. Προςπϊθηςαν, επύςησ να εξηγόςουν 
την εμμονό του ποιητό με το υπεροϑςιο ςχόμα του κώνου. 

Για την νοηματικό προςϋγγιςη του ποιόματοσ οι μαθητϋσ χρειϊςτηκε να ανακαλϋςουν 
γνώςεισ απϐ την μυθολογύα και την  αρχαύα ελληνικό γραμματεύα (Οιδύποδασ – αύνιγμα 
φύγγασ, Ηρϐδοτοσ), την νεοελληνικό λογοτεχνύα (ακριτικϐ τραγοϑδι, Ερωτϐκριτοσ, 
Παλαμϊσ), την ιςτορύα (ο Καύςαρ  «διϋβη τον Ρουβύκωνα» και «ο κϑβοσ ερρύφθη», 
Εμπεδοκλόσ), την αρχαύα ελληνικό τϋχνη (βϐςτρυχοι αρχαώκών αγαλμϊτων), την 
παρατόρηςη τησ φϑςησ. Προςεγγύζοντασ βιωματικϊ το πούημα οι μαθητϋσ εξϋφραςαν και 
αντϊλλαξαν απϐψεισ για το πώσ αντιμετωπύζουν οι ύδιοι τη ζωό και πώσ αντιλαμβϊνονται 
τον εαυτϐ τουσ και τουσ γϑρω τουσ. Κατϋθεςαν μϊλιςτα ςχετικϋσ εργαςύεσ παραγωγόσ 
λϐγου και εικαςτικόσ δημιουργύασ. 
Με αφορμό το πούημα ορύςαμε την ςπεύρα του Αρχιμόδη και τη λογαριθμικό ςπεύρα, και οι 
μαθητϋσ κλόθηκαν να ςχεδιϊςουν μια λογαριθμικό ςπεύρα με βϊςη την ακολουθύα 
Fibonacci. Ϊγινε επύςησ προβολό τησ μικρόσ διϊρκειασ ταινύασ Nature by numbers, A short 
movie by  Cristobal  Vila (Etérea studios), ϐπου παρουςιϊζονται η ακολουθύα Υιμπονϊτςι, η 
λογαριθμικό ςπεύρα και η καταςκευό τησ, το χρυςϐ ορθογώνιο και η χρυςό τομό, η χρυςό 
γωνύα και οι εφαρμογϋσ τουσ ςτη φϑςη. Ορύςαμε την κωνικό επιφϊνεια και τον κώνο και με 
ψηφιακό προβολό παρουςιϊςτηκαν οι κωνικϋσ τομϋσ, καθώσ και αρχιτεκτονικϊ ϋργα των 
Rem Kulhaas (Netherlands Dance Theatre, The Hague 1984-1987), Santiago Calatrava (Sondica 
Airport Control tower ςτο Bilbao) και Le Corbusier (Unité D’ Habitation, Marseille 1945-52) 
με ςτοιχεύα κώνου η κϐλουρου κώνου.  

τa μαθόματα Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ και Μαθηματικών 

τϐχοσ μασ όταν να αναδεύξουμε καινοτϐμουσ και ςυνδυαςτικοϑσ τρϐπουσ για τη 
κατανϐηςη των μαθηματικών, παρϊλληλα με τη ςπουδό ϋργων ςϑγχρονησ τϋχνησ. Βϊςει τησ 
αλληλοϒποςτόριξησ μαθηματικών ςυλλογιςμών και καλλιτεχνικών δημιουργιών, ςτοχεϑαμε 
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να  επιβεβαιώςουμε το δεςμϐ των εφαρμοςμϋνων γνωςτικών αντικειμϋνων, ϐπωσ του 
βιομηχανικοϑ ςχεδιαςμοϑ, τησ διακϐςμηςησ και των γραφικών τεχνών. 

Αρχικϊ αναφερθόκαμε ςτη δυναμικό τησ Μη Παραςτατικόσ τϋχνησ. Προβϊλλοντασ 
ενϐτητεσ διαφανειών, προςφϋραμε αφορμϋσ ςτουσ μαθητϋσ για να αντιληφθοϑν την ςχϋςη 
των τριών βαςικών ςχημϊτων: τετρϊγωνο, τρύγωνο, κϑκλοσ, με ϋργα γλυπτικόσ, 
αρχιτεκτονικόσ και ζωγραφικόσ. Να αναγνωρύςουν την αξιοπούηςό τουσ ςτο χώρο, την 
ϋννοια του ρυθμοϑ που ακολουθοϑν οι καλλιτϋχνεσ για να ςυνθϋςουν το ϋργο τουσ, ακριβώσ 
ϐπωσ ςτη μουςικό, τισ κλύμακεσ, τισ αναλογύεσ και την απαραβύαςτη ςχϋςη με τα 
μαθηματικϊ απϐ την αρχαιϐτητα ϋωσ τον μοντερνιςμϐ. τη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκε 
προβολό ςειρών με διαφϊνειεσ, που επικεντρώνονταν ςε κινόματα τϋχνησ του 20ου αιώνα, 
κινόματα τα οπούα ςχετύζονται με την Αφαύρεςη, τον Κονςτρουκτιβιςμϐ, το Ντε τιλ ό  το 
Μπαουχϊουζ, καθώσ επύςησ και με την απροςδϐκητη δομό, η οπούα χαρακτηρύζει τη  τϋχνη 
του διϊςημου Ολλανδοϑ καλλιτϋχνη Escher. Με αφορμό δε τον Escher αφιερώςαμε μύα 
διδακτικό ώρα τησ Γεωμετρύασ ςτην Τπερβολικό Γεωμετρύα, μελετώντασ παρϊλληλα ϋνα 
μοντϋλο τησ το δύςκο Poincaré και το ϋργο του Escher Circle Limit III, (1959). 

Αποτελϋςματα 

Σα αποτελϋςματϊ μασ προϋκυψαν απϐ την ανϊλυςη των απαντόςεων των μαθητών ςτισ 
ςυνεντεϑξεισ και τα ερωτηματολϐγια αλλϊ και απϐ τα ϋργα των μαθητών, γραπτϊ κεύμενα ό 
δρώμενα. 

Ι)Απϐ την ανϊλυςη των ερωτηματολογύων και των ςυνεντεϑξεων για τισ διαθεματικϋσ 
διδαςκαλύεσ προϋκυψαν τα παρακϊτω: 

το μϊθημα τησ Γαλλικόσ γλώςςασ οι μαθητϋσ μασ επιβεβαύωςαν την αντύληψη των 
περιςςϐτερων παιδαγωγών, ϐτι το παιχνύδι εύναι η πρώτη ςοβαρό δραςτηριϐτητα  του 
παιδιοϑ (Nicolas, 2011). Ϊτςι το μεγαλϑτερο ενδιαφϋρον εύχαν οι δραςτηριϐτητεσ 
δραματοπούηςησ, «Μου ϊρεςε η απαγγελύα τησ πούηςησ επειδό ςυνεργϊςτηκα με τουσ 
ςυμμαθητϋσ μου και το διαςκϋδαςα πολϑ». Κϊποιοι μαθητϋσ βρόκαν πιο ενδιαφϋρουςα τη 
ςυνδιδαςκαλύα με τμόμα τησ Α Γυμναςύου. τισ ςυνεντεϑξεισ τουσ οι μαθητϋσ τονύζουν ϐτι το 
μϊθημα όταν μια ϐμορφη εμπειρύα. 
Αξηάδλε: «Δκείο θάλακε θάπνηα πνηήκαηα ζηα Γαιιηθά, πνπ είρε θάπνηα ζρέζε κε ηε Γεσκεηξία, κε 

ηα ζρήκαηα. Ήηαλ πάξα πνιχ σξαίν, πνιχ σξαία εκπεηξία θάηη δηαθνξεηηθφ, θάηη πνπ καο έβγαιε 

απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ». 

ηειιίλα: «Ση λα πσ. Δκείο  θάλακε εθεί έλα κάζεκα ζηα Γαιιηθά θαη ζπλδπάζακε πάιη θάπνηα 

ζρήκαηα κε θάπνηα πνηήκαηα θαη γηα λα είκαη εηιηθξηλήο απηφ πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε είλαη φηη έλα 

ζρήκα έρεη ην φλνκα ελφο γπλαηθείνπ θνπξέκαηνο ηνπ carré. Καη ήηαλ επίζεο πνιχ ελδηαθέξνλ φηη 

ςάρλακε πνην ζρήκα αλαθεξφηαλ ζε πνίεκα θαη είρε πνιχ ελδηαθέξνλ απηφ ζαλ ζθέςε». 

Απϐ ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ ςτο μϊθημα τησ Γερμανικόσ γλώςςασ εκεύνεσ που ϊρεςαν 
περιςςϐτερο ςτουσ μαθητϋσ, όταν η εκφραςτικό ανϊγνωςη με δραματοποιημϋνεσ ςκηνϋσ 
καθώσ και η παρουςύαςη νϋων μαθηματικών εννοιών και προτϊςεων απϐ τουσ ςυμμαθητϋσ 
τουσ, θεωρώντασ ταυτϐχρονα ενδιαφϋρουςα τη ςυνεργαςύα μεταξϑ τουσ. 
Ωρησ: «τα Γερμανικϊ θα τουσ μιλόςω για ϋνα θεώρημα. Μοϑ  ϊρεςε πολϑ αυτϐ το θεώρημα. 
Ϋταν πολϑ ενδιαφϋρον. Δεν το περύμενα να υπϊρχει». 

Απϐ τισ κλειςτϋσ ερωτόςεισ για το διαθεματικϐ μϊθημα τησ Λογοτεχνύασ εύχαμε τα 
παρακϊτω αποτελϋςματα.Απϐ τουσ 21 μαθητϋσ μϐνο 4 μαθητϋσ εύχαν θετικό ςτϊςη και ωσ 
προσ τα δυο μαθόματα, ενώ 5 εύχαν θετικό ςτϊςη μϐνο ςτα Μαθηματικϊ και 9 μϐνο προσ τη 
Λογοτεχνύα. Παρατηροϑμε δηλαδό μια πϐλωςη ϐςον αφορϊ τισ ςτϊςεισ των μαθητών ςτα 
δϑο αυτϊ μαθόματα. ήμωσ οι μαθητϋσ χαρακτηρύζουν το project, πιο ενδιαφϋρον  ςε ςχϋςη 
με ϋνα ςυνηθιςμϋνο μϊθημα (16 μαθητϋσ) και ενδιαφϋρουςα τη ςυνεργαςύα των καθηγητών 
διαφορετικών ειδικοτότων και θεωροϑν ϐτι τϋτοια project αυξϊνουν τισ γνώςεισ (11 
απαντόςεισ) και την κατανϐηςη ςτο γνωςτικϐ αντικεύμενο (13) την ενεργϐ ςυμμετοχό ςτο 
μϊθημα (11) την δημιουργικϐτητα (11) την κριτικό ικανϐτητα (8) την ςυνεργατικϐτητα (6) 
την ανϊπτυξη πρωτοβουλύασ (5). 
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Οι μαθητϋσ εκφρϊςτηκαν θετικϊ για τη ςυνδιδαςκαλύα χαρακτηρύζοντϊσ τησ 
ενδιαφϋρουςα και ευχϊριςτη «Πιςτεϑω ϐτι όταν ενδιαφϋρουςα η δραςτηριϐτητα, «Ϋταν μια 
ωραύα και ευχϊριςτη εμπειρύα. Θα όθελα πολϑ να ξανακϊνουμε κϊτι παρϐμοιο, ύςωσ 
ςυνδυϊζοντασ και ϊλλα μαθόματα». Σο ύδιο τονύζουν και ςτισ ςυνεντεϑξεισ τουσ. 
Γιώργοσ: «Εμεύσ κϊναμε ςυνδιδαςκαλύα ςτη Λογοτεχνύα και κϊναμε για τον κϑκλο τησ ζωόσ με 
ϋνα πούημα και όταν ωραύο γιατύ ξεφϑγαμε απϐ το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα που κϊναμε κϊθε 
μϋρα. Και όταν ωραύο». 

το ερώτημα: «Εξόγηςε με λύγα λϐγια τι ςου ϊρεςε», οι μαθητϋσ τϐνιςαν το ςυνδυαςμϐ 
των δϑο διαφορετικών μαθημϊτων, αλλϊ και διαφορετικών μϋςων ςτη ςυνδιδαςκαλύα 
«Μου ϊρεςε πολϑ αυτό η δραςτηριϐτητα γιατύ δεν περύμενα ποτϋ ϐτι δϑο τελεύωσ διαφορετικϊ 
μαθόματα (Μαθηματικϊ και λογοτεχνύα) μποροϑν να ςυνδυαςτοϑν τϐςο ωραύα.», «Η ανϊμειξη 
κειμϋνων και προβολών ςτο διαδραςτικϐ όταν πολϑ ενδιαφϋρουςα», «Αυτϐ που μου ϊρεςε 
ςτην παρουςύαςη που ϋγινε όταν το video και πώσ μποροϑμε να ςυδϋςουμε τα μαθηματικϊ με 
τη Λογοτεχνύα και την τϋχνη». 

το ερώτημα: «Εξόγηςε τι νομύζεισ ϐτι αποκϐμιςεσ απϐ τη δραςτηριϐτητα», οριςμϋνοι 
μαθητϋσ μεταφϋρουν τον προβληματιςμϐ τουσ ςχετικϊ με αντιλόψεισ για τη ζωό που τουσ 
δημιοϑργηςε το πούημα, «Αποκϐμιςα ϐτι ϐλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν την ύδια διαδικαςύα ζωόσ 
αλλϊ το ταξύδι εύναι διαφορετικϐ για τον καθϋνα», «το πούημα μου ϊρεςε το πώσ ο ποιητόσ 
ϋβλεπε την πορεύα τησ ανθρώπινησ ζωόσ ςαν κώνο». Οριςμϋνοι μαθητϋσ θεωροϑν ϐτι 
κϋρδιςαν γνώςεισ ςτη Γεωμετρύα αλλϊ και κατανϐηςη οριςμϋνων εννοιών, «Νομύζω ϐτι 
κατϊλαβα κϊποια πρϊγματα που μϐνο απϐ τη θεωρύα του βιβλύου δεν μποροϑςανα 
κατανοόςω», «Ϊμαθα πρϊγματα για τη Γεωμετρύα που δεν θα τα μϊθαινα». Σϋλοσ μια ομϊδα 
μαθητών τονύζει τη δυνατϐτητα που τουσ δϐθηκε κατϊ τη διδαςκαλύα να εκφραςτοϑν 
ελεϑθερα, «Μου ϊρεςε το ϐτι μπορϋςαμε να εκφραςτοϑμε ελεϑθερα και να ανταλλϊξουμε 
ιδϋεσ με τουσ ςυμμαθητϋσ μασ», «Μου ϊρεςε ϐτι εύχαμε την ευκαιρύα να κρύνουμε και να ποϑμε 
τισ απϐψεισ μασ». 

Οι ςτϐχοι του μαθόματοσ-ςϑζευξησ «Ιςτορύα τησ Σϋχνησ και Μαθηματικϊ» 
αποςαφηνύςτηκαν ςτη διϊρκεια τησ εξοικεύωςησ των παιδιών με ϋννοιεσ  ϐπωσ: «ενϐτητα 
και ςυμφωνύα των μερών», «αναλογύα των μερών», «ςυμμετρύα», «μϋροσ – ϐλο», «οπτικϐ 
βϊροσ». Ψσ προσ τα αποτελϋςματα, με αυξημϋνο ενδιαφϋρον ευκολϐτερα και 
ουςιαςτικϐτερα οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ διαπύςτωςαν την αναγκαιϐτητα του ρυθμοϑ, 
τησ ποικιλύασ και τησ απλϐτητασ, τησ ςαφόνειασ και τησ ςυμμετρύασ, απϐ διττό οπτικό 
γωνύα: ωσ εικαςτικϊ ςτοιχεύα ςε αςκόςεισ ςϑνθεςησ με γεωμετρικϊ ςχόματα. Πϋτυχαν, 
δηλαδό, να αφομοιώςουν την αμφύδρομη ςχϋςη και αλληλεπύδραςη, που αναπτϑςςεται 
ανϊμεςα ςτην θεωρύα και την  πρϊξη. Πιςτοπούηςαν με ςαφόνεια την ρόςη: «ϐπωσ ςτα 
μαθηματικϊ, ϋτςι  και ςτην τϋχνη», «Η δραςτηριϐτητα μασ ϋφερε ςε επαφό με διϊφορα ϋργα 
τϋχνησ ςε διϊφορεσ μορφϋσ. Ϋταν πολϑ ενδιαφϋρον και μασ ϋδωςε ερεθύςματα για να 
αςχοληθοϑμε και οι ύδιοι με την τϋχνη και τα μαθηματικϊ.» 
Υούβοσ: «Για μϋνα το πιο ενδιαφϋρον όταν η υπερβολικό Γεωμετρύα και πώσ ςε ςυνδυαςμϐ με 
αυτϐ εύδαμε κϊποια ϋργα του Escher. Κοιτϊξαμε κϊποια ϋργα, που ενώ δεν φαύνεται αρχικϊ, 
εύναι βαςιςμϋνα ςε μια Γεωμετρύα που ϐμωσ εύναι διαφορετικό απϐ αυτό που ϋχουμε». 
ΙΙ) τουσ ςτϐχουσ μασ εκτϐσ απϐ την αξιοπούηςη τησ τϋχνησ ςτη διδαςκαλύα όταν και η 
ϋκφραςη των μαθητών μϋςω τησ τϋχνησ. Για τολϐγο αυτϐ ςτουσ μαθητϋσ μασ ςτο μϊθημα 
τησΛογοτεχνύασ ανατϋθηκε να εκφραςτοϑν και αυτού γραπτϊ με τα παρακϊτω θϋματα: 1. 
«Εύναι ϊνθρωποι τετρϊγωνοι, ύςιοι ό τεθλαςμϋνοι, που βολεϑονται μϋςα ςτο περύγραμμϊ 
τουσ…» Εςεύσ με ποιο ςχόμα θα περιγρϊφατε τον εαυτϐ ςασ και γιατύ; 2. Ο ποιητόσ βλϋπει 
την πορεύα τησ ανθρώπινησ ζωόσ ςαν κώνο. Γρϊψτε ϋνα πούημα ό πεζϐ για το πώσ βιώνετε 
εςεύσ τη ζωό. Παραθϋτουμε οριςμϋνα αποςπϊςματα απϐ τα κεύμενα των μαθητών ϐπου 
εκφρϊζουν ςυναιςθόματα και αντιλόψεισ τουσ για τον εαυτϐ τουσ και τον κϐςμο μϋςα απϐ 
γεωμετρικϊ ςχόματα. 
Εμμϋλεια: «Εγώ εύμαι  ϋνα τετρϊγωνο. Σϋςςερισ μυτερϋσ γωνύεσ και μια επιφϊνεια με 
περιοριςμϋνο χώρο. Περιοριςμϋνεσ κινόςεισ. Βρύςκομαι ςτο ϐριο και πϋφτω. Ϊνα τερϊγωνο 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              910 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

εύμαι κι εγώ. Η πλατειϊ επιφϊνειϊ μου εύναι η όρεμη πλευρϊ μου και οι γωνύεσ μου ο 
χαρακτόρασ που δε θϋλω να γνωρύςεισ. Ο κϐςμοσ ϋχει ϐρια ϐπωσ κι εγώ». 
Ωρησ: «Ϊνασ κϑβοσ εύναι ο κϐςμοσ, κϊνοντασ τουσ ανθρώπουσ να πνύγονται μεσ ςτο ςκοτϊδι 
του, οι οπούοι προςπαθοϑν να ςκϊψουν λύγο τον ςκληρϐ αυτϐ κϑβο, ν’ ανούξουν μια τρϑπα να 
μπει το φωσ και το οξυγϐνο, να αναπνεϑςουν κι αποκτόςουν πϊλι την ελπύδα ϐτι κϊποτε θα 
εύναι ελεϑθεροι» 

τα δρώμενα ςτο μϊθημα των Γαλλικών η ϋμπνευςη των μαθητών ξεπϋραςε τισ 
προςδοκύεσ μασ. Οι μαθητϋσ απόγγειλαν τα ποιόματα με τρϐπο που να δεύχνει τη διαφωνύα 
των τριγώνων για το ποιο εύναι το καλϑτερο. Οι πλευρϋσ του τετραγώνου παρουςιϊςτηκαν 
ωσ μύα αντιπαρϊθεςη κλαςςικόσ και ραπ μουςικόσ και οι παρϊλληλεσ ευθεύεσ ωσ βύοι 
παρϊλληλοι. 

ήςον αφορϊ την αφόγηςη και ςτισ δϑο γλώςςεσ και την εκφραςτικό ανϊγνωςη  με 
δραματοποιημϋνεσ εικϐνεσ ςτο μϊθημα των Γερμανικών, οι μαθητϋσ αυτενϋργηςαν και το 
αποτϋλεςμα όταν δικϐ τουσ δημιοϑργημα. ήπωσ αναφϋρει η Astrid Ronke (2005: 289) «Ασ 
αφόςουμε τουσ μαθητϋσ μασ να βιώςουν τη γερμανικό γλώςςα και τον πολιτιςμϐ ςαν ϋνα 
ςυναρπαςτικϐ πεδύο μελϋτησ που θα τουσ ανταμεύψει.  Ποιο καλϑτερο μϋςον, για να το δεύξει 
κανεύσ αυτϐ, απϐ το …..θϋατρο!». 

υμπερϊςματα 

Σ’ αυτή την εργαςία παρουςιάςτηκαν μια ςειρά από εναλλακτικέσ προτάςεισ 
διδαςκαλίασ ςτο Λύκειο, οι οποίεσ προϋποθέτουν ένα διαθεματικό πλαίςιο 
και αλλαγή ςτισ ςχολικέσ πρακτικέσ— αλλαγή ςτην κουλτούρα τησ τάξησ. Η 
εφαρμογή των διδακτικών προςεγγίςεων από το δάςκαλο, όπωσ αναφέρθηκαν ς’ 
αυτή την εργαςία, απομακρύνει από αναπαραγωγή ςτείρασ γνώςησ και 
ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα των μαθητών οι οποίοι 
κοινωνικά αλληλεπιδρώντασ γίνονται δημιουργικοί και καταςκευάζουν τη 
γνώςη τουσ, ςυνειδητοποιώντασ τη ςύνδεςη των μαθηματικών με διάφορεσ 
εκφάνςεισ τησ ζωήσ και τησ δημιουργίασ.  Θεωρούμε ότι η ςυνεργαςία 
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων ενίςχυςε τη δημιουργική εμπλοκή 
των μαθητών και μαθητριών, προκειμένου να αντιληφθούν τον κόςμο με 
ολιςτικό τρόπο, ενώ με την αξιοποίηςη τησ τέχνησ πετύχαμε να γεφυρώςουμε 
μαζί με τουσ μαθητέσ  και για τουσ μαθητέσ την επιςτήμη και την τέχνη. Η 
ςυνεργαςία αυτή ςτο πεδίο των διδακτικών πρακτικών τησ δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ εμπλουτίζει το περιεχόμενο τησ παιδείασ, με την ευρύτερη 
δυνατή οπτική, τόςο ωσ γνώςη όςο και ωσ καλλιέργεια. Και όπωσ μασ 
κατέθεςε μία μαθήτριά μασ «Εγώ πιςτεύω ότι αυτό που μασ προςϋφερε και 
μπορεύ να μασ προςφϋρει όλο αυτό, εύναι απλϊ τροφό για ςκϋψη. Δηλαδό  
ϋναν τρόπο να αλλϊξουμε την αντύληψό μασ, από πού βλϋπουμε τα πρϊγματα 
και αυτό μπορεύ να βοηθόςει ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ ζωόσ μασ». 
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Πεξίιεςε 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θάζε βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί ην πξφγξακκα εηθαζηηθψλ ηερλψλ, εθφζνλ πξνάγεη ηφζν ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε 

ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008). ην 

πξφγξακκα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηάθηεζε θαη ηε κεηάδνζε ηεο 

ηέρλεο, είλαη ε/ν παηδαγσγφο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνχζα εξγαζία, ζέηεη ζηνλ 

ππξήλα ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηηο πεπνηζήζεηο, ηηα απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ παηδαγσγψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αλαθνξηθά κε ηηο ηέρλεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, κειεηψληαη νη 

πεγέο θαη νη γλψζεηο ησλ παηδαγσγψλ, νη εηθαζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηρεηξνχλ θαη ε αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ζ επηζθφπεζε επηιέρζεθε σο κέζνδνο έξεπλαο, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην 

ήηαλ ην θχξην εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Ζ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλέδεημε, ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ ηερλψλ 

ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: ηέρλε, εθπαίδεπζε, παηδαγσγνί 

 

Δηζαγσγή- Ζ ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παξνπζηάδεηαη έλα απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή κπνξεί 

λα επηηεπρζεί.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί θαη πιήζνο απφςεσλ έρνπλ 

δηαηππσζεί, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ νη επηζηήκνλεο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί πςεινχ επηπέδνπ ζπλέπεηα κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο (UNESCO, 1996). πλεπψο, ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, ζέηεη 

σο ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο ηελ δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο, ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

ζθέςεο ηνπο, ηελ απηελέξγεηά ηνπο θαη ηειηθά ηελ κάζεζε.  

ην πιαίζην απηφ, ε ηέρλε, ζπλπθαζκέλε µε ηελ έκπλεπζε, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ 

δεκηνπξγία, έξρεηαη λα θαηαζηήζεη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ηελ εκπινθή ηεο ηέρλεο µε 

ηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, «ε εθπαίδεπζε ζηηο 

Δηθαζηηθέο Σέρλεο φρη µφλν κπνξεί λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθά ζηε γλψζε αιιά κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηζρπξφ µέζν γηα ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θαη ελεξγψλ αηφκσλ» 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008). Ζ αμηνπνίεζε ησλ Σερλψλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην 

άηνκν δεμηφηεηεο αηζζεηηθήο θξίζεο θαη ζθέςεο, επηλνεηηθφηεηα, δεκηνπξγηθφηεηα, 

επαηζζεηνπνίεζε, ηθαλφηεηεο λα αληηκεησπίδεη λέεο πξνθιήζεηο, κέζα ζε απζεληηθά -

πξαγκαηηθά πιαίζηα θαη θαηαζηάζεηο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008; Savva & Trimis, 

2009). 

mailto:xpenny@hotmail.com
mailto:t.artemis@hotmail.com
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Παξάιιεια νη ηέρλεο, βνεζνχλ ην άηνκν λα επηθνηλσλήζεη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, λα 

δηαηεξήζεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, λα κάζεη λα ζέβεηαη θαη λα θαηαλνεί ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ 

(McFee, & Degge, 1974). 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, είλαη λα επλνεζεί ε θαιιηέξγεηα ηεο 

αίζζεζεο ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο κέζα απφ ην παηρλίδη 

ησλ παηδηψλ κε αθεηεξία ηελ εμεξεχλεζε πιηθψλ (Epstein & Trimis, 2002). 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάθηεζε θαη ηελ κεηάδνζε ηεο ηέρλεο, είλαη ε/ν παηδαγσγφο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ο ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ζηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο επηδξά απφ 

πνιχ λσξίο ζηε δσή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εξγαζία καο, ζέηεη ζηνλ ππξήλα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηηο πεπνηζήζεηο, ηηα απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ παηδαγσγψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αλαθνξηθά κε ηηο ηέρλεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Ο παηδαγσγφο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ κεηάδνζε ηεο ηέρλεο 

Ο παηδαγσγφο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάθηεζε 

θαη ηελ κεηάδνζε ηεο ηέρλεο, ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Άιισζηε, θχξην κέιεκά 

ηνπ είλαη λα εκθπζήζεη ζε θάζε παηδί ηελ επηζπκία ηεο αλαθάιπςεο, ηεο παξαηήξεζεο, 

ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ (Κνπηζνπβάλνπ, 2005).  

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν / ε παηδαγσγφο, είλαη ην άηνκν πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα δηδαρηεί γηα ηελ ηέρλε θαη 

παξάιιεια λα κπεζεί ζηελ έξεπλα, λα αλαπηχμεη ηελ απηνέθθξαζε, ηελ αληίιεςε θαη ηνλ 

ζηνραζκφ- αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε (Βάνο, 2008). 

Ζ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη φηη, ν εθπαηδεπηηθφο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ λα επηιέμνπλ ην ζέκα πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ, λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα 

ληψζνπλ πσο ζπκβάινπλ θαη απηά ελεξγά ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Σφηε κφλν ηα πιηθά 

κπνξνχλ λα κεηαιιαρηνχλ ζε αμηνπνηήζηκα εξγαιεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ή/ θαη λα θαηαλνήζνπλ φζα ληψζνπλ, βηψλνπλ θαη θαληάδνληαη 

(Κνπηζνπβάλνπ,2005). 

Δπηπιένλ, ν παηδαγσγφο, ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηφο ζηηο θαηλνηφκεο ηδέεο ησλ 

παηδηψλ, ηεξψληαο πάληα ηηο ηζνξξνπίεο θαη ζέηνληαο ηα φξηα. Αθφκε, ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ηνπ ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά πνηεο δπλαηφηεηεο πξνζθέξεη ε 

γλψζε πνπ ηνπο πξνηείλεη θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ηε κάζνπλ, λα δηαζέηεη θαληαζία, 

εθεπξεηηθφηεηα, λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο θαη λα δηαθξίλεη ηηο πξνζσπηθέο θιίζεηο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Μφλν ηφηε ζα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη 

έλα επηηπρεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα έρεη ζην θέληξν ηνπ ην ίδην ην 

παηδί, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ (Αγγεινπνχινπ, 2010). 

Αθφκε, ε αμηνπνίεζε εηθνλνγξαθεκέλσλ παηδηθψλ βηβιίσλ, εηθφλσλ θαη έξγσλ  

κεγάισλ δσγξάθσλ σο παξαδείγκαηα ηέρλεο, είλαη ρξήζηκα γηα πεξεηαίξσ ζπδήηεζε κε 

ηα παηδηά, παξάιιεια κε επηζθέςεηο ζε ρψξνπο θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (κνπζεία 

ηέρλεο, εθζέζεηο),( Καινχξε-Αλησλνπνχινπ, 1988). 

Σέινο, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ αιιά θαη φζα ζα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κε ηα 

παηδηά, κπνξεί λα νξγαλψλεη ζην ζηαζκφ (ή αιινχ) εθζέζεηο παξέρνληαο ζηα παηδηά ηελ 

πξσηνβνπιία λα επηιέμνπλ ηα έξγα ηνπο θαη λα ηα εθζέζνπλ, θαζψο θαη λα κεηαθέξεη ζηα 

ζπίηηα ησλ παηδηψλ ηηο θαιιηηερληθέο ηδέεο θαη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο (Αγγεινπνχινπ, 

2010). 
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Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

Απφ φζα ζπδεηήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, γίλεηαη πξφδειε ε κεγάιε αμία ησλ 

ηερλψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια αλαδεηθλχεηαη ν 

πνιπζήκαληνο θαη πνιπδηάζηαηνο ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, γηα ηελ 

θαηάθηεζε θαη ηελ κεηάδνζε ηεο ηέρλεο, ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε παξνχζα έξεπλα, έρεη σο γεληθφ ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ/πεπνηζήζεσλ ησλ ειιήλσλ παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζηνλ θιάδν ησλ 

Σερλψλ θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο. 

Δηδηθφηεξα α) κειεηνχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο πξνζεγγίδνπλ ηα εηθαζηηθά θαη ηηο ηέρλεο, β) θαηαγξάθνπκε ηα κέζα θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ επηιέγνπλ ψζηε λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο πεγέο έκπλεπζεο ηνπο, θαη 

γ) δηεξεπλνχκε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο-ζπλεξγάηεο. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο, αμηνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο επηζθφπεζεο, 

εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (2009), «ε επηζθφπεζε σο κέζνδνο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο θαηαιακβάλεη ίζσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεπλψλ ζην ρψξν ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηε δηαπίζησζε θαηαζηάζεσλ, ζέζεσλ, απφςεσλ, 

δηαζέζεσλ, ζηάζεσλ, εθηηκήζεσλ ...». 

Κχξην εξεπλεηηθφ εξγαιείν καο, ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Άιισζηε, ην 

εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ηελ πιένλ θαηάιιειε ηερληθή έξεπλαο, εθφζνλ, είλαη ην πιένλ 

εχρξεζην γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο θαη απαληάηαη εχθνια 

θαη γξήγνξα. (Γεκεηξφπνπινο, 2001).  

Παξφια απηά, γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα επηηπρεκέλε επηζθφπεζε, έκθαζε πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ δείγκαηνο 

(Γεκεηξφπνπινο, 2001). 

Γηα ην ιφγν απηφ, επηιέμακε ζπκπιεξσκαηηθά λα δηεμάγνπκε έξεπλα, κε ζπλεληεχμεηο. 

Ζ ζπλέληεπμε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμνπκε πνηνηηθά δεδνκέλα, λα δνχκε 

θάπνηεο θαηαζηάζεηο ή θαηλφκελα ζε βάζνο, κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, 

αλαθαιχπηνληαο πηπρέο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

(Verma & Mallick, 2004). Έηζη, κέζσ απηήο κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε κηα ακεζφηεξε 

επηθνηλσλία, λα δηεπθξηλίζνπκε ή λα επεμεγήζνπκε ή λα ζπκπιεξψζνπκε ζεκεία πνπ 

ζεσξνχκε ζεκαληηθά (θαη δελ ζα ήηαλ δπλαηφ κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ). 

ηελ παξνχζα εξγαζία, παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα, απφ ηελ έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγην (γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρψξνπ), φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο. 

Σν δείγκα αθνξά 80 παηδαγσγνχο, φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, ζηελ Αζήλα θαη 

ηε Ρφδν θαη ηελ Κξήηε. 

Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηίζεληαη δχν δηαγξάκκαηα, κε ζηφρν 

λα δηαπηζηψζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε (αλ ππάξρνπλ), δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ειηθία ησλ εξσηψκελσλ. 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ζπδήηεζε απνηειεζκάησλ 

πσο πξναλαθέξακε, θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ καο, ην δείγκα ζα 

παξνπζηάδεηαη/ αλαθέξεηαη θάζε θνξά ζε δχν δηαγξάκκαηα, πνπ ζα αθνξνχλ ηηο νκάδεο  

«Α ΟΜΑΓΑ»: νξίδεηαη ε νκάδα ησλ εξσηψκελσλ ειηθίαο (18-34) θαη «Β ΟΜΑΓΑ» 

νξίδεηαη ε νκάδα ησλ εξσηψκελσλ ειηθίαο (35->45). 

Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζε ηξεηο ελφηεηεο σο αθνινχζσο. 

ηελ 1
ε
 ελφηεηα κειεηψληαη νη απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν 
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ησλ ηερλψλ θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, ζηελ 2
ε
 ελφηεηα κειεηνχκε ηηο  απφςεηο ησλ 

παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο, ην επίπεδν θαη ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ ηνπο θαη 

ζηελ 3
ε
 ελφηεηα αλαιχνπκε ηηο απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηνπο εηδηθνχο 

ζπλεξγάηεο, ηα κνπζεία θαη ηνπο ηξφπνπο  ελίζρπζεο ηεο Σέρλεο, ζηνπο ρψξνπο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.   

 

 ηελ 1ε ελφηεηα: 

Δξψηεκα: Πνηεο νη απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ σο  πξνο ην  πεξηερφκελν ηεο 

αηζζεηηθήο αγσγήο θαη ησλ ηερλψλ.   

    

Γηάγξακκα I: Ζ αηζζεηηθή αγσγή θαη νη ηέρλεο πεξηιακβάλνπλ 

Πξνθχπηεη φηη, ζηελ Α ΟΜΑΓΑ ην 61% ησλ εξσηψκελσλ αληηιακβάλεηαη σο 

αηζζεηηθή αγσγή, ‹‹ην ζέαηξν, ηνλ ρνξφ, ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηε γιππηηθή››, ελψ 

ζηελ Β ΟΜΑΓΑ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 83%.Παξαηεξνχκε φηη, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζεκεξηλψλ παηδαγσγψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο έρνπλ γλψζεηο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν 

ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο θαη ησλ ηερλψλ. Αθφκε, θάπνηνη εξσηψκελνη ζπκπιεξψλνπλ θαη 

άιιεο ηέρλεο, εθηφο απφ ηηο δνζείζεο. Σν γεγνλφο απηφ,  πηζαλφλ ππνδειψλεη φηη, νη 

παηδαγσγνί, έρνπλ κειεηήζεη ηε ζεσξία θαη είλαη ζε ζέζε λα ζπκπιεξψζνπλ θαη άιιεο 

ηέρλεο, πνπ δελ είραλ αλαθεξζεί ζθφπηκα ζην εξσηεκαηνιφγην καο.  

 

ηελ  2ε Δλφηεηα: 

Δξψηεκα α :Δμεηάδνληαη νη πεγέο γλψζεσλ, ησλ εξσηψκελσλ παηδαγσγψλ. 

     

Γηάγξακκα II: Οη γλψζεηο έρνπλ πξνέιζεη 

 

Παξαηεξνχκε γηα ηελ Α ΟΜΑΓΑ ην 58% ησλ εξσηψκελσλ παηδαγσγψλ, έρνπλ 

απνθηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ηε ζρνιή θνίηεζεο. ε αλάινγν πνζνζηφ, ζηελ Β 

ΟΜΑΓΑ ην 60% ησλ εξσηψκελσλ παηδαγσγψλ, έρνπλ απνθηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπο απφ ηε 

ζρνιή θνίηεζεο, ελψ κφλν έλαο εξσηψκελνο (πνζνζηφ 2%), έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.  

πκπεξάλνπκε ινηπφλ φηη, γηα ηνπο εξσηψκελνπο/εο, νη ζρνιέο θνίηεζεο ηνπο είλαη 

θαηάιιεια θαηαξηηζκέλεο θαη ηνπο εμαζθαιίδνπλ εθφδηα γηα ην κέιινλ. Θα κπνξνχζε 

βέβαηα ε κε απφθηεζε άιισλ γλψζεσλ λα νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ή/ θαη ζε 

απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ εξσηψκελσλ.  

58%26%

0%
16%

Α ΟΜΑΔΑ
Από τθ ςχολι 
φοίτθςθσ

Από ςεμινάρια, 
θμερίδεσ

60%
22%

2%

16%

Β ΟΜΑΔΑ
Από τθ ςχολι 
φοίτθςθσ

Από ςεμινάρια, 
θμερίδεσ



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              917 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ε δηεπθξηληζηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε θαη αθνξά ζηελ πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ 

παηδαγσγψλ, πξνθχπηεη φηη, ζηελ A ΟΜΑΓΑ ην 36% ησλ εξσηεζέλησλ, επηιέγεη ην 

‹‹internet›› σο πεγή πιεξνθφξεζεο, ελψ ζε πνζνζηφ 34% νη εξσηεζέληεο επηιέγνπλ ηα 

‹‹βηβιία›› σο πεγή πιεξνθφξεζεο. ηελ ίδηα εξψηεζε, γηα ηελ Β ΟΜΑΓΑ ην 40% ησλ 

εξσηεζέλησλ επηιέγεη ην ‹‹internet›› θαη ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ ηα ‹‹βηβιία››. Οη 

επηινγέο ησλ εξσηψκελσλ είλαη πνζνζηηαία αλάινγεο θαη ζηηο δχν νκάδεο θαη αθνξνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεγέο. Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη, κε απηφ ηνλ ηξφπν 

νη δξάζεηο ηνπο δελ αλαθπθιψλνληαη. Αληίζεηα, ππνζέηνπκε πσο εκπινπηίδνληαη  

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζηα παηδηά πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα θαη λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ 

νιφπιεπξε εμέιημή ηνπο. 

 

Δξψηεκα β: Αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηηο δξάζεηο. 

 

    
 

Γηάγξακκα III: Κξηηήξηα ζπκκεηνρήο παηδηψλ 

 Απφ ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη φηη ζηελ A ΟΜΑΓΑ ην 56% ησλ εξσηεζέλησλ (ζηαηηζηηθά 

ιίγν παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο), επηζπκεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ κφλν, 

«φζα παηδηά ελδηαθέξνληαη». Γηα ηελ Β ΟΜΑΓΑ, ην 47% ησλ εξσηεζέλησλ (ζρεδφλ νη 

κηζνί εξσηψκελνη ηεο θαηεγνξίαο), επηζπκεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ «φια 

ηα παηδηά». ην ζεκείν απηφ, παξαηεξνχκε κηα δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, ε 

νπνία ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Πηζαλφλ λα ππνδειψλεηαη εκκέζσο, κηα 

απμαλφκελε ηάζε ηεο «λέαο γεληάο παηδαγσγψλ» γηα ζηξνθή ζε πεξηζζφηεξν 

παηδνθεληξηθέο κεζφδνπο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

ηελ 3
ε
 Δλφηεηα  

Δξψηεκα α:Αλαθεξφκαζηε ζηελ ζπλεξγαζία εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ- θνξέσλ. 

     

Γηάγξακκα IV: Παξνπζία εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ 

 

Πξνθχπηεη φηη, ζηελ A ΟΜΑΓΑ ην 74% ησλ παηδαγσγψλ ‹‹δελ ζπλεξγάδεηαη κε 

εηδηθνχο ζπλεξγάηεο- εθηφο ηνπ ρψξνπ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο›› ζην ρψξν εξγαζίαο 
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ηνπο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηε Β ΟΜΑΓΑ ζπγθεληξψλεηαη ζην 76%. Δίλαη πηζαλφλ  

φηη νη θνξείο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ιφγσ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ δε κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο. 

 

Δξψηεκα β: Αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη 

παηδαγσγψλ. 

 

Γηάγξακκα V: πλεξγαζία εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ-παηδαγσγψλ 

 
Πξνθχπηεη φηη, γηα ηελ A ΟΜΑΓΑ ην 75% ησλ παηδαγσγψλ, ‹‹ζπλεξγάδνληαη καδί 

ηνπο››  ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, θαη αλάινγν πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη θαη γηα ηελ Β 

ΟΜΑΓΑ (63%). Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδαγσγψλ ζπλεξγάδεηαη κε 

εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Οη επηζθέςεηο εμσηεξηθψλ εηδηθψλ 

ζπλεξγαηψλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, γίλεηαη έθδειε απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ 

δφζεθαλ ζε απηή ηελ ελφηεηα. 

 

Δξψηεκα γ: Πφζν αλαγθαία ζεσξνχλ ηελ παξνπζία ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ. 

    

Γηάγξακκα IVI: Απαξαίηεηε παξνπζία 

 

Απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ, ζεσξεί απαξαίηεηε 

ηε παξνπζία εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, δηφηη ζπκθψλα κε ηα ιεγφκελα ηνπο ‹‹ κπνξνχλ λα 

κεηαδψζνπλ ηε γλψζε πην εχθνια θαη δεκηνπξγηθά ζηα παηδηά››. Δηδηθφηεξα, ζηελ A 

ΟΜΑΓΑ ην 61% ησλ παηδαγσγψλ ―ζεσξεί απαξαίηεηε‖ ηελ παξνπζία ησλ ζπλεξγαηψλ, 

ελψ γηα ηελ Β ΟΜΑΓΑ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 71%. 

 

Δξψηεκα δ: Πσο δηακνξθψλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 
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Γηάγξακκα VI: Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 

 

Γηα ηελ A ΟΜΑΓΑ ην 77% ησλ παηδαγσγψλ, ην πξφγξακκα ησλ ζπλεξγαηψλ 

πινπνηείηαη ζε ‹‹ζπλεξγαζία κε εθείλνπο››, αλάινγα θαη γηα ηελ Β ΟΜΑΓΑ ην 73%. 

πσο πξνθχπηεη, ε πιεηνςεθία ησλ παηδαγσγψλ, επηιέγεη λα παξεπξίζθεηαη ζηελ 

αίζνπζα, θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  

 

Δξψηεκα ε: πλεξγαζία παηδαγσγψλ κε ινηπνχο εμσηεξηθνχο θνξείο ηέρλεο (π.ρ. 

κνπζεία). 

    

Γηάγξακκα VII: πλεξγαζία κε κνπζεία 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδαγσγψλ κε ινηπνχο εμσηεξηθνχο θνξείο, γηα ηελ 

Α ΟΜΑΓΑ πνζνζηφ 65%, ησλ εξσηψκελσλ απαληνχλ φηη ‹‹δελ ζπλεξγάδνληαη κε 

κνπζεία››. Αληίζεηα παξαηεξνχκε πσο νη εξσηψκελνη ηεο Β ΟΜΑΓΑ ζε πνζνζηφ 53%, 

‹‹ζπλεξγάδεηαη κε κνπζεία››. Καηαγξάθεηαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 2 νκάδεο. 

Βέβαηα, πηζαλφηαηα ε δηαθνξά απηή, λα νθείιεηαη ζε θνξείο/δηεπζπληέο πνπ απφ ηε ζέζε 

ηνπο, είλαη εθείλνη πνπ θαηά θχξηα βάζε παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

εμσηεξηθέο επηζθέςεηο. Παξφια απηά, δελ κπνξνχκε λα κελ αλαθέξνπκε φηη νη ελ ιφγσ 

επηζθέςεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο, εθφζνλ, ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ ην παηδί 

πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη απηφ πνπ παξαηεξεί (πρ ηα έξγα ηέρλεο) επηζηξαηεχεη φιεο 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ,  θαληαζία, παξαηεξεηηθφηεηα θαη κλήκε (Καινχξε-

Αλησλνπνχινπ,1988). 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ  παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο θαη ε 

θαηάξηηζε  ηνπο ζρεηηθά κε ηηο Σέρλεο, απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο παηδαγσγηθήο εθαξκνγήο. Ζ παξνχζα έξεπλα ζεσξνχκε φηη ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζε απηφ. 

Ζ ειηθία ησλ παηδαγσγψλ (σο θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ), δελ 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σπρφλ απνθιίζεηο, κηθξήο 

θιίκαθαο εληνπίδνληαη α) ζηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

δξάζε θαη β) ζηε ζπλεξγαζία ησλ παηδαγσγψλ κε εμσηεξηθνχο θνξείο π.ρ. κνπζεία. 

ηε πιεηνςεθία, νη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο, είλαη νπιηζκέλνη κε ζέιεζε, 

δηάζεζε, θαληαζία, εκπεηξίεο  θαη  έρνπλ κηα ζηνηρεηψδε θαιιηέξγεηα γηα ηελ αηζζεηηθή 
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αγσγή θαη ηηο ηέρλεο. Οη πεξηζζφηεξνη παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε θαη δηάζεζε θαη 

είλαη πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ, λα αληαιιάμνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ παηδαγσγηθή έξεπλα θαη πξάμε. 

Χζηφζν, ζεσξνχκε πσο, λέεο έξεπλεο ζε δηαθνξνπνηεκέλα δείγκαηα, ζα κπνξνχζαλ λα 

δηεμαρζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπκε αθφκε πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, γηα 

ην ζέκα πνπ κειεηάηαη. 

Αθφκε, έκθαζε ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ παηδαγσγψλ, ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε κεηαπηπρηαθέο ή άιιεο ζπνπδέο, θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο θαη ζηα 

θξηηήξηα πνπ επηδξνχλ ζηελ απφθαζή ηνπο απηή (λα πξνβνχλ ή φρη ζε πεξεηαίξσ 

ζπνπδέο). 

Σέινο, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, λα 

δηεμαρζνχλ έξεπλεο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε ε ηέρλε λα ζπλδεζεί 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ην πεξηβάιινλ θ.ν.θ. ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 
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Πεξίιεςε 
Ζ εηζήγεζε  πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο ζηε ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα σο 

αλάγθε θαη σο επηηαγή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο παηδαγσγηθήο. 

Θεκειηψλεη ζεσξεηηθά ηελ αμία ηνπ ζεάηξνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε σο θαηλνηφκνπ δξάζεο θαη παξνπζηάδεη ηε 

ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Δμππεξχ σο έλα δείγκα θαηλνηφκνπ δξάζεο ζην ζρνιείν κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ ΣΠΔ. Ο Μηθξφο πξίγθηπαο, πνπ αλέιαβαλ θαη δηεθπεξαίσζαλ νη καζεηέο ηεο β ηάμεο ηνπ 

γπκλαζίνπ Πηνιεκαΐδαο είλαη έλα πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ ην 2011 πνπ ζπλδπάδεη ηε 

βησκαηηθφηεηα θαη ηελ απηελέξγεηα, βαζηθέο αξρέο ησλ θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ δξάζεσλ. Ξεθηλά κε 

αθεηεξία ηε δηδαζθαιία ηνπ έξγνπ ζην κάζεκα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο β γπκλαζίνπ θαη εκπιέθεη 

δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηελέξγεηα  ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.  

Λέμεηο - θιεηδηά: θαηλνηνκία, ζέαηξν,  εθπαίδεπζε, βησκαηηθφηεηα 

Καηλνηνκία θαη βησκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε & ν ξφινο ηνπ Θεάηξνπ  
 Καηλνηνκία είλαη ε εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ, ν λεσηεξηζκφο (Μπακπηληψηεο, 2004). Ο 

Καδάδεο (2013) ηαπηίδεη ηελ χπαξμε θαηλνηνκίαο κε ηελ αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο 

επηζηεκνληθνχ παξαδείγκαηνο κηαο γλσζηηθήο πεξηνρήο, ζέηεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο 

αλάγθεο ζπλδπαζκνχ εθπαίδεπζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη πξνβάιιεη ηελ ζεκαζία ησλ  ΣΠΔ  

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ιφγσ ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθείκελνπ, ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ εξσηήκαηνο θαη ηεο ιχζεο ηνπ. Σα θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

ππνινγηζηψλ πνπ αηζζεηνπνηνχλ πην πνιχ ηελ γλψζε θαη ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο  ζηνρεχνληαο ηε βησκαηηθή κάζεζε. Σν ςεθηαθφ ζρνιείν, ην 

θσηφδεληξν, κε αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ, ηζηφηνπνη φπσο ε πχιε γηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά wikis θαη blogs απνηεινχλ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Παξάιιεια ε 

έληαμε ηνπ καζήκαηνο project θαη δξάζεσλ ή πξνγξακκάησλ δηαζεκαηηθψλ  ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο επνπηηθφηεηαο θαη ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ ζην ζρνιείν. Ζ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο  ηεο ζρνιηθήο γλψζεο  αλαγλσξίδεηαη ήδε απφ ηνλ 

Κνκέλην θαη ηνλ Pestalozzi. Σα επνπηηθά κέζα βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο (Νεκά-Καςάιεο, 2004). Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη κε βάζε ηα λέα ΑΠ 

ΚΑΗ ΓΔΠΠ  δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ, ζπλεξγαηηθψλ  

δεμηνηήησλ, ηελ εκπινθή ηνπο ζε δξάζεηο ζρνιηθέο πέξα απφ ηε ζηελή δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ (Σεχρνο Δπηκνξθσηηθνχ Τιηθνχ, 2006). Σν Νέν ζρνιείν πξνβάιιεη σο βαζηθή 

επηδίσμή ηνπ κεηαμχ άιισλ ηελ ηζνξξνπεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηπρφλ  ςπρηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη 

αηζζεηηθψλ θιίζεσλ (Φξαγθή, 2001 ζην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ζ. 88). ήκεξα 

ππάξρεη αλάγθε αιιαγήο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ κείσζε ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηφκν δξάζε ζηα ζρνιεία. Ο ηφπνο θαηαγσγήο 

επεξεάδεη ηελ ηάζε εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ. Πξσηαζιεηέο ζηελ θαηλνηνκία 

είλαη κεγάια αζηηθά θέληξα ή κηθξά ρσξηά(ΟΔΠΔΚ, Γνπδήξαο, 2008). 

 Ζ ζεαηξηθή έθθξαζε απνηειεί µηα απφ ηηο θχξηεο πξνζεγγίζεηο ελεξγεηηθήο µάζεζεο. 

χµθσλα µε ηνλ Vygotsky ε θαιχηεξε κέζνδνο κάζεζεο δελ είλαη εθείλε φπνπ ηα παηδηά 

µαζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ,  αιιά εθείλε φπνπ θαη νη δχν απηέο ηθαλφηεηεο 

mailto:stexant@otenet.gr


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              922 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

ζπλαληψληαη ζηα παηρλίδηα (Vygotwky,1993 ζην Κπξηαθνπνχινπ & Λάδαξε, 2010).  ηνλ 

Κψλν ηεο εκπεηξίαο φπνπ ν Dale απεηθνλίδεη ηαμηλνκεί ζπκβνιηθέο, εηθνληθέο θαη άκεζεο 

εκπεηξίεο,  ε δξακαηνπνίεζε –ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο 

κάζεζεο κε δξάζε, βξίζθνληαη ζηε βάζε ηνπ θψλνπ, φπνπ νη επνπηείεο ηνπ αηφκνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε δηθή  ηνπ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη δξάζε, δειαδή ην άηνκν 

ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά (Νεκά & Καςάιεο, 2004). Καηά ηελ Πεγηάθε (2004) ε ζεαηξηθή 

παξάζηαζε εδξάδεηαη ζηηο δηδαθηηθέο αξρέο ηεο απηελέξγεηαο, βησκαηηθήο κάζεζεο, 

νκαδηθήο εξγαζίαο πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ηηο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(ΓΔΠΠ, ΑΠ 2003 θαη εμήο). Ζ ίδηα εληάζζεη ηηο ζεαηξνθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

ζηελ νκάδα ησλ δηεξεπλεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Ζ βησκαηηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία 

έρεη αθφξκεζε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη βνεζά ζηελ  αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ απφθηεζε ε άζθεζε ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. Δζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε 

κεζνδνινγία παξά ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθέο επίδξαζεο (Υξπζαθίδεο, 2003). Ζ 

ζεαηξηθή παξάζηαζε είλαη  µηα απνιαπζηηθή θαη  µε αληακνηβή δξαζηεξηφηεηα πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ πνπ µπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο βαζµίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.   

 

Σν ζέαηξν & ε δξακαηνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

 Ο νδηθφο ράξηεο γηα ηηο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε (2006), ε Γηαθήξπμε γηα ην 

ζέαηξν/δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε  (IDEA, 2010)  θαη ε αηδέληα ηεο ενχι (2010)ηνλίδνπλ  ηνλ 

ζεκειηψδε ξφιν ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ε αηδέληα ηεο ενχι (2010) ππνζηεξίδεη φηη 

ην ζέαηξν θαη ην δξάκα απνηεινχλ μερσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη φηη πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη θαζψο νδεγεί ζε πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε, ζεσξνχλ φηη ην ζέαηξν δίλεη λέεο 

πξννπηηθέο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ (λνπο, ζψκα, ςπρή) θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο. ηελ Διιάδα ην ΠΓ 

32/10-4-90 ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ-εζνπνηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ελψ 

ην ΠΓ 201/98(ΦΔΚ 161Α) θαηνρπξψλεη ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ζεαηξηθήο έθθξαζεο δίλνληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηα ζεαηξηθά-παηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ. Σειεπηαία ππάξρεη ζπληνληζκέλε δξάζε ζεαηξηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν κε 

ζπλεξγαζία θαη ησλ ηνπηθψλ ΓΖΠΔΘΔ (έμηνπ, 2005).  χκθσλα κε ηνλ Granville νη ηέρλεο 

είλαη βαζηθφο δίαπινο εθπαίδεπζεο δηφηη πξνζθέξνπλ έλα κνληέιν πξνζέγγηζεο ηνπ θφζκνπ, 

ηεο χπαξμήο ηνπ θαη ηεο κάζεζεο. Οη ηέρλεο  απνηεινχλ ηε κφλε ηε κφλε ίζσο έγθπξε 

δνθηκαζκέλε πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε  πρ κε ηελ θαηλνηνκία 

ζηηο επηζηήκεο ζηελ εθπαίδεπζε φπνπ είλαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν (Παξνχζε & Σζειθέο, 

2012). Σν ζέαηξν επεξεάδεη θαη εκπιέθεη ην θνηλφ δηαλνεηηθά, ιεθηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θαη 

ζσκαηηθά (Φξαγθή, 2012, ζ. 119)θαη ε ζπκκεηνρή ζ‘ απηφ είλαη έλα ζπλαξπαζηηθφ 

γεγνλφο(έμηνπ, 2005). Οη ζεαηέο ηα παηδηά κε ην ζέαηξν δνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο σο δίθε ηνπο 

κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο (Φξαγθή, 2011, 2012). Γίλεη ηε δπλαηφηεηα αληηγξαθήο, 

δηαθνξνπνίεζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο, έκκεζεο απηνθξηηηθήο, ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

θιπ. Έρεη παξαηλεηηθφ θαη πξνηξεπηηθφ ραξαθηήξα ζε αμηαθφ θαη εζηθφ επίπεδν (Φξαγθή, 

2011). Σν ζέαηξν απνηειεί κηα αλζξσπνθεληξηθή ηέρλε πνπ καο ηνπνζεηεί ζηα κεγάια 

εξσηεκαηηθά ηεο δσήο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ελζαξξχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ 

(Μπαθνληθφια, 2009). Γείρλεη ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ηνπ ζηα ζεκεξηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα(Otoole, 2009).  

 Ζ δξακαηνπνίεζε είλαη παξνπζίαζε ελφο πξσηνγελνχο θεηκέλνπ γξαπηνχ, αθεγεκαηηθνχ, 

κνπζηθνχ εξεζίζκαηνο  κε ηνλ θψδηθα ηεο δξακαηηθήο-ζεαηξηθήο ηέρλεο θαη έθθξαζεο 

(Άιθεζηηο, 1983). Γξακαηνπνίεζε είλαη θάζε κεηαθνξά απφ άιιν αθεγεκαηηθφ είδνο ζην 

δξάκα πνπ πξνυπνζέηεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ σο ην ηειηθφ ηνπ ζηάδην κε 

ζθνπφ λα παηρηεί. ηελ Διιάδα ε ζεαηξηθή παξάζηαζε έρεη ζηφρνπο παηδαγσγηθνχο θαη 

θαιιηηερληθνχο θαη ε κφλε παξάκεηξνο πνπ δελ νινθιεξψλεηαη είλαη ε ηειηθή κνξθή ηα 
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παξάζηαζεο. Απηή γίλεηαη κπξνζηά ζε θνηλφ μέλν απφ ηελ νκάδα πνπ δεκηνπξγεί ηε 

δξακαηνπνίεζε (Φξαγθή, 2001 ζην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο ζ. 89). Καηά ηε έξγε 

ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηελ δεκηνπξγηθή δξακαηνπνίεζε πνπ εκπεξηέρεη ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ θαη ηελ ηππηθή δξακαηνπνίεζε πνπ μεθηλά απφ ην θείκελν (έξγε, 1991). ηελ 

Αγγιία ε δξακαηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηνλ φξν δξάκα θαη αθνξά κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία 

απηνζρεδηαζκνχ απφδνζεο ηεο ηζηνξίαο κε δηαινγηθέο ζθελέο. Σν ζέαηξν ζεσξείηαη 

παηδαγσγηθφ εξγαιείν πξνβιεκαηηζκνχ ησλ λέσλ. ηε Γαιιία ε δξακαηνπνίεζε απνηειεί 

ζηαδηαθή αλάιπζε ησλ δξακαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κηα ζχλζεηε δξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ην ξφιν, ηε δξάζε, ηε ζθεληθή απφδνζε ηνπ δξακαηηθνχ 

κχζνπ απφ ηα παηδηά  κε ζθελή ηελ ηάμε ηνπο θαη ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνχ 

θαη ηε γλψζε ηνπ δξακαηνπνηεκέλνπ καζήκαηνο(Μψξνπ, ρρ).  

 χκθσλα κε ηνλ Somers (2012, ζει. 113) ε έληαμε ηνπ δξάκαηνο-ζεαηξηθήο αγσγήο ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη πνιιαπιά νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ σο κέζνπ εθπαίδεπζεο κε βάζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε κεηνρή ζε 

έλα είδνο σο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο καο γιψζζαο, ε ζπκβνιή ηνπ ζε κηα 

νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε, πεξηζψξηα ζηαδηνδξνκίαο, αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο, 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη καζεηέο γίλνληαη δηακνξθσηέο ηεο ηέρλεο φρη κφλν 

απνδέθηεο/αγνξαζηέο. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζεηξάο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο ηδηαίηεξα ζήκεξα ζε κηα επνρή απμαλφκελνπ θνηλσληθνχ 

θαηαθεξκαηηζκνχ φπσο εκπηζηνζχλε, ζπλεξγαηηθφηεηα, επέιηθηε ζθέςε, νξγαλσηηθέο 

δεμηφηεηεο, ζσκαηηθή ζπλείδεζε. Ο Γξακκαηάο(2008) ηνλίδεη ηνλ παηδεπηηθφ ξφιν ηνπ 

ζεάηξνπ θαη ην ραξαθηεξίδεη σο κνξθνπαηδεπηηθφ επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα πνπ πξνσζεί  ην 

ζπλεηδεζηαθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ εζηθή δηδαρή.  

 ρεηηθά κε ηελ  αμία ηεο εηζαγσγήο ηε ο ζεαηξηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν  ε απνδνρή ησλ 

καζεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ήηαλ κεγάιε θαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο ζηελ 

Απζηξαιία ψζηε  απνηειεί έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα καζήκαηα κε κεγάιε θαη απμαλφκελε 

ζπκκεηνρή απφ ην 1979 ηελ αξρή ηεο εηζαγσγήο ηνπ κέρξη ζήκεξα(Otoole, 2009).  

.  

Λνγνηερλία & ζέαηξν θνξείο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

 ηα ζεκεξηλά ζρνιεία ε ινγνηερλία σο κάζεκα πνπ ζπλδέεη ην γεληθφ κε ην εηδηθφ θαη 

νδεγεί ζηελ ππέξβαζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ κπνξεί κέζσ ηεο 

δξακαηνπνίεζεο λα ζπκβάιιεη ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ άιινλ, ζηελ γλψζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ θφζκνπ θαη ζηελ θξηηηθή πξφζιεςε ησλ θαηαζηάζεψλ ηνπ ππεξεηψληαο 

ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή (Άιθεζηηο, 1989, 2000 ζην Παπαξνχζε, Κνληνγηάλλε, 

Παπατσάλλνπ, 2007). Ζ εηζαγσγή ησλ ζεαηξηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε βαζίδεηαη 

ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο ησλ καζεηψλ άξα δεκηνπξγεί θαη πξνυπνζέηεη ηηο ζπλζήθεο 

δεκνθξαηίαο θαη απειεπζέξσζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο(έμηνπ, 2005). Ζ επαηζζεηνπνίεζε πξνο ηνλ άιιν θαη ηνλ δηαθνξεηηθφ είλαη ε βάζε 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, νδεγεί ζηελ απνδνρή, ζηελ δπλαηφηεηα απνζηαζηνπνίεζεο 

απφ ηνλ ξφιν θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ζηάζεηο δηθέο ηνπο θαη ησλ 

άιισλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθν – ζηνραζηηθήο ζθέςεο (Παπαδφπνπινο, 2004 ζην 

Μπηξκπίιε, ρρ). Ζ δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή έρεη σο επίθεληξν ηελ εηεξφηεηα, ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ θα σο αθεηεξία ηνλ φξν 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα(Γακαλάθεο, 2003).   Ζ δξακαηηθή ηέρλε θαη ην ζέαηξν απνηειεί ηδαληθφ 

ηξφπν επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζηε ινγνηερλία ζχκθσλα κε αξθεηέο έξεπλεο 

(Καξαγηάλλεο 2002,  Deblase 2005, Lindblom 2005, Dickenson 2006 ζην Παπαξνχζε Μ, 

Κνληνγηάλλε Ά, Παπατσάλλνπ, 2007) βνεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ινγνηερληθψλ θεηµέλσλ ζε 

πνιππνιηηηζκηθφ   ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

(Παπαξνχζε, Κνληνγηάλλε, Παπατσάλλνπ, 2007) ζηε βίσζε εκπεηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 
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πνιηηηζκψλ ζε επίπεδν ηάμεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη θνηλσληθήο 

εηνηκφηεηαο πνπ είλαη ην πξψην βήκα πξνο ηελ δηαπνιηηηζκηθφηεηα (Καηζαξίδνπ 2006, 

Fleming 2006 ζην Παπαξνχζε, Κνληνγηάλλε, Παπατσάλλνπ, 2007).  

 Ζ δξακαηνπνίεζε απνηειεί κέγηζην κάζεκα αμηψλ θαη ηδεψλ εμαηηίαο ηεο βίσζεο ηνπ 

ξφινπ ηεο παξάζηαζεο απφ ηνπο καζεηέο (Πεγηάθε, 2004). Σα παηδηά  µε ηε δξακαηνπνίεζε 

δηεπξχλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο θαη ηεο κάζεζεο, αλαπηχζζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο εληάζεηο, αλαπηχζζνπλ δεµνθξαηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο, αηζζάλνληαη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, μεθνπξάδνληαη θαη λα  ζπγθεληξψλνληαη, 

πεηξακαηίδνληαη µε ηελ θίλεζε ηνπ ζψµαηνο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη δηεγείξνπλ 

ηε θαληαζία ηνπο (Φξαγθή, 2001 ζην κεηδνλ πξνγξακκα επηκ ζ. 88) σο αηφµνπ ή σο 

θνηλσληθνχ ή πνιηηηζµηθνχ ζπλφινπ, θαη λα απνδέρνληαη ηηο ηδέεο ηνπ,  δνθηµάδνληαο λέεο 

εµπεηξίεο θαη δηεπξχλνληαο εληέιεη ηνλ νξίδνληά ηνπο, θαζψο µέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

νδεγνχληαη ζηελ αλεχξεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, εθηνλψλνληαη απφ πνηθίιεο θνξηίζεηο θαη 

πξαγµαηψλνπλ ζπµβνιηθά ηηο επηζπµίεο ηνπο ελψ επαηζζεηνπνηνχληαη θνηλσληθά ζε 

πξνζσπηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν (Άιθεζηηο, 1984,  Άιθεζηηο, 1989, Verriour, 1994, Gay &  

Hanley, 1999 ζην Παπαξνχζε, Κνληνγηάλλε, Παπατσάλλνπ, 2007 θαη Φξαγθή, 2001 ζην 

κείδνλ πξφγξακκα επηκ ζ. 88). Ζ ζπκκεηνρή ζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε επηηξέπεη ηελ 

θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαη θπξίσο ηε κνξθνπνίεζε  ησλ ηδηαίηεξσλ 

εζλνθπιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζε κηα ζχλζεζε, κέζα απφ ηελ άξζε 

θάζε θχζεο δηαθξίζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Ο Γξακκαηάο ηνλίδεη φηη απηφο ίζσο είλαη ν ξφινο πνπ θαιείηαη λα 

επηηειέζεη ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε ζηνλ 21ναη (Γξακκαηάο, 2006α, ζει. 15).   
 

Αλάιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο & Πεξηγξαθή ηεο παξνπζίαζήο ηνπ 

 Με αθφξκεζε  ηε δηδαζθαιία ηνπ θείκελνπ ‗‘Ο κηθξφο πξίγθηπαο‘‘ ηνπ  A.S  Exupery ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Β γπκλαζίνπ, νη καζεηέο ηνπ Β3 καδί 

κε δπν καζεηέο ηνπ  Β4 επηρείξεζαλ  κηα ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε-απφδνζε  ησλ δηαιφγσλ  

πνπ θάλεη ν κηθξφο πξίγθηπαο θαζψο επηζθέπηεηαη  θαληαζηηθνχο  πιαλήηεο θαη ζπλνκηιεί  κε 

δηάθνξνπο  γξαθηθνχο ηχπνπο αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε απηνχο. Ζ ηζηνξία: Σν  κηθξφ 

αγφξη κε ρξπζά καιιηά θεχγεη απφ ηνλ κηθξνζθνπηθφ ηνπ πιαλήηε- κε  ην φλνκα -Β612 θαη 

πεξηπιαληέηαη  ζην ζχκπαλ αλαδεηψληαο ηε θηιία θαη ηε ζπλαδέιθσζε. Δπηζθέπηεηαη 

κνλαρηθνχο πιαλήηεο, γλσξίδεη εθεί δηάθνξα πξφζσπα (έλα κνλαρηθφ βαζηιηά, έλα 

επηδεημηνκαλή καηαηφδνμν, έλα κεζχζηαθα, έλα επηρεηξεκαηία, έλαλ γξαθηθφ θαλαλάθηε, έλα 

θαπρεζηάξε εγσπαζή, έλα γεσγξάθν) θαη ηειηθά πξνζγεηψλεηαη ζηε γε φπνπ ζπλαληά ην 

ζπγγξαθέα, ηνπ εμηζηνξεί ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Ζ επαθή κε ηνπο 

αλζξψπνπο θαη κε ηα πξάγκαηα ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά ζε κηα βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθή 

θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο…  

 Πξφθεηηαη γηα έλα πνιηηηζκηθφ πξφγξακκα  θαη παξάιιεια έλα project  δηαζεκαηηθφ πνπ 

είρε ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφλ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο  Β3 πνπ 

πξνάγεη ηε δηαζεκαηηθφηεηα, βησκαηηθή κάζεζε, ηελ  απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ.  ην 

πξφγξακκα  ζπλαληήζεθαλ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο καζεκάησλ  κε ηελ εκπινθή αξθεηψλ  

θαζεγεηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ(πιεξνθνξηθήο, εηθαζηηθψλ, γαιιηθψλ, κνπζηθήο, 

θηινινγηθψλ καζεκάησλ) πνπ εξγάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ-ηεζζάξσλ κελψλ πεξίπνπ 

εληφο θαη εθηφο καζεκάησλ. Δθηφο απφ ηνπο γλσζηηθνχο, ζηφρνπο  ην πξφγξακκα ελζάξξπλε 

ηελ ηθαλνπνίεζε αηζζεηηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζηφρσλ  ζε επίπεδν ζηάζεσλ φπσο ε 

θαιιηέξγεηα  ζπλεξγαηηθφηεηαο, ελζπλαίζζεζεο, δηάθξηζεο ηνπ νπζηαζηηθνχ απφ ην 

επνπζηψδεο κέζα ζηε δσή θαη ζε επίπεδν  δεμηνηήησλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  

θαιιηηερληθψλ, κνπζηθψλ, ππνθξηηηθψλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο βησκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο  ζχκθσλα κε ηε θηινζνθία πνπ δηέπεη ην ΓΔΠΠ (Υξπζαθίδεο, 2003). Ζ 
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δξαζηεξηνπνίεζε ζην πξφγξακκα έγηλε θάπνηεο ψξεο εθηφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο δειαδή 

αββαηνθχξηαθα φπνπ έγηλαλ ζρεηηθέο πξφβεο θαη νξηζκέλεο ψξεο θαηά ηε δηδαζθαιία φπνπ 

έγηλε ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Καηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

θεηκέλνπ ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο επηρεηξήζεθε ε  επεμεξγαζία ησλ λνεκάησλ θαη 

κελπκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ε αλαδήηεζε θαη εμήγεζε ησλ ζπκβνιηζκψλ φπνπ παξαπέκπνπλ ηα 

ζρεηηθά πξφζσπα φπσο ν πξίγθηπαο, ε αιεπνχ, ην ηξηαληάθπιιν. ιε ε δηαδηθαζία δηήξθεζε 

ηξεηο κήλεο. Σν ζελάξην είλαη βαζηζκέλν ζε αξρείν δηαιφγσλ ηεο ηακάηε Λ.Μ. ηακάηε πνπ 

βξήθακε ζην δηαδίθηπν. 

 
Δηθφλα 2:Ζ αθίζα-πξφζθιεζε  ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

 

 Ζ παξνπζίαζε ηεο ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο έγηλε κεηά απφ ηελ εηνηκαζία ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ζε θαζνξηζκέλε εκέξα  (23/4/2013) ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ δξάζεσλ 

ηνπ 5
νπ

 γπκλαζίνπ Πηνιεκαΐδαο ε νπνία είρε γλσζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζε αθίζαο-

πξφζθιεζεο θαη είρε ηελ εμήο πνξεία: Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ project 

απφ δπν καζήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο Β3. Ακέζσο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο δξακαηνπνίεζεο  

απφ ηνπο καζεηέο πνπ αθνξά ηελ απφδνζε ζηε ζθελή δηαθφξσλ δηαιφγσλ πνπ θάλεη ν 

κηθξφο πξίγθηπαο κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαληά θαηά ηελ δηαπιαλεηηθή πεξηπιάλεζή 

ηνπ, εκπινπηηζκέλε κε κνπζηθά θνκκάηηα ζρεηηθά κε ηελ επνρή ηνπ Δμππεξχ θαη ην 

βηβιίν ηνπ (2 ηξαγνχδηα ηνπ Φξαγθνχιε
18

, έλα ηεο Μειίλαο  Καλά θαη  ην γαιιηθφ 

ηξαγνχδη ηεο ζεηξάο ‗‘Μηθξφο πξίγθηπαο‘‘). Οη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο πνπ δελ αλέιαβαλ 

ξφινπο ζηελ δξακαηνπνίεζε, ζπκκεηείραλ ζηε ρνξσδία ηεο παξάζηαζεο,  έκαζαλ ηα 

ηξαγνχδηα κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαζεγεηή ηεο κνπζηθήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζπκκεηείρε 

παίδνληαο πηάλν. Αθνινχζεζε ε αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ-ζρνιίνπ απφ κηα καζήηξηα (ε 

ίδηα έρεη γξάςεη ην θείκελν) πνπ πξνβάιιεη ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ έξγνπ θαη  ηα κελχκαηα 

πνπ καο θέξλεη ν κηθξφο πξίγθηπαο. Γπν παηδηά δσγξάθηζαλ ηηο αθίζεο πνπ επέλδπζαλ ηελ 

πξφζθιεζε, ηελ αθίζα θαη απνηέιεζαλ ην βαζηθφ ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο. Σα παηδηά ηεο 

                                                        
18

 Οη ηίηινη ησλ ηξαγνπδηψλ είλαη: Δίρα γηα θίιν έλα ηχπν, Αλ ρσξνχζα θη εγψ, Υξψκαηα πήξα θαη θακβά, 

Marcher (2) sur les chemins de roses. 
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ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα εηθαζηηθψλ δσγξάθηζαλ ζην κάζεκα ησλ 

εηθαζηηθψλ ηηο αθίζεο θαη ηα νλφκαηα ησλ αλζξψπηλσλ ηχπσλ πνπ ζπλάληεζε ν κηθξφο 

πξίγθηπαο ζην δηαπιαλεηηθφ ηνπ ηαμίδη. Απηά θαη νη ηξεηο βαζηθέο αθίζεο ηνπ κε ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε έλα αξρείν παξνπζίαζεο απνηέιεζαλ ην 

βαζηθφ πιάλν-ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο. Ζ παξνπζίαζε ηεο παξάζηαζεο  πιαηζηψζεθε 

απφ πιηθφ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ηνπ κηθξνχ πξίγθηπα θαηά 

ηε δηδαζθαιία κεηαθξαζκέλσλ ζηε γαιιηθή γιψζζα, πάλσ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα 

ηακπιψ ζηελ είζνδν  ηνπ ζρνιείνπ.  

πκπεξάζκαηα 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξάζηαζεο ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπλέπεηά ηνπο φζν θαη κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

ζπλαδέιθσλ γηα ηηο ηειεπηαίεο πξφβεο πξηλ ηελ παξάζηαζε. Χζηφζν ηειηθά ηα 

πξνβιήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ. Σα παηδηά θαη θπξίσο ν κηθξφο πξίγθηπαο 

αληαπνθξίζεθαλ αξθεηά θαιά ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξάζηαζεο, αλαπαξέζηεζαλ κε 

επηηπρία ηνλ θάζε ξφιν κεηακθηεδφκελνη ζηνπο ξφινπο ηνπο κε θαηάιιειεο ελδπκαζίεο 

(πνπ δαλεηζηήθακε απφ ην ζχιινγν ‗‘Θεαηξηθή ζπληξνθηά‘‘ ηεο πφιεο). Μεηέδσζαλ κε 

επηηπρία ην βαζηθφ κήλπκα ηνπ έξγνπ, ράξεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ κηα γιπθηά 

αηκφζθαηξα αλζξσπηζηηθή ζ‘ φια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ πνπ ήηαλ νη ζεαηέο ηεο 

παξάζηαζεο. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο ήηαλ  λα θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο βαζηθέο αιήζεηεο θαη κελχκαηα ηνπ έξγνπ, ηελ αιήζεηα ηνπ θφζκνπ, ηελ θηιία 

θαη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηε καηαηφηεηα ησλ πιηθψλ πξαγκάησλ θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα κνηξαδφκαζηε ζπλαηζζήκαηα αγάπεο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Ζ 

πξσηνβνπιία ήηαλ κηα ρξήζηκε εκπεηξία γηα ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ, ηνπο θαζεγεηέο 

θαη ηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινπζήζαλ. Ήηαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ ζπλδχαζε ηηο ηέρλεο, ηε κνπζηθή, ην ηξαγνχδη, ηελ 

ππνθξηηηθή, ηε κεηακθίεζε, ηε δσγξαθηθή ζε κηα γηνξηή θαιιηηερληθή. Ζ ζπκκεηνρή 

φζσλ ελεπιάθεζαλ απέβε νπζηαζηηθή θαη πνιχηηκε ζε ζρέζε κε ηηο θαηλνηφκεο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζε ζρέζε κε ην βαζχηεξν κήλπκα ηνπ έξγνπ πνπ έγηλε 

πην θαηαλνεηφ κέζα απφ ηε βίσζε ηνπ ζηε ζθελή. Ζ νπζία ηεο αγάπεο πνπ δελ ηε 

βιέπνπλ ηα κάηηα, ε αλάγθε πιεζηάζκαηνο ησλ αλζξψπσλ, ην μεπέξαζκα ηνπ θφβνπ ηνπ 

άιινπ ηνπ μέλνπ κέλνπλ αιήζεηεο πνπ εηζέπξαμαλ φινη νη ζπληειεζηέο θαη αθξναηέο ηεο 

παξάζηαζεο.   
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Πεξίιεςε 

Οι εικαςτικϋσ τϋχνεσ ςυνδϋονται με την καθημερινό ζωό των παιδιών. Σα βοηθοϑν 
να γνωρύςουν τον εαυτϐ τουσ και τον κϐςμο γϑρω τουσ. το ϊρθρο που ακολουθεύ, 
παρουςιϊζεται ϋνα πρϐγραμμα εικαςτικών δραςτηριοτότων, το οπούο εύχε ωσ ςτϐχο 
να ϋρθουν οι μαθητϋσ ςε επαφό με μια μορφό τϋχνησ, τη ζωγραφικό, και να 
γνωρύςουν κϊποιουσ απϐ τουσ εκπροςώπουσ τησ. τα πλαύςιϊ του ϋγιναν 
δραςτηριϐτητεσ, για να ανακαλϑψουν τα νόπια ςχόματα, χρώματα, ιςτορύεσ, όχουσ 
μϋςα ςτα και μϋςα απϐ τα ϋργα τϋχνησ. Σο ρεπερτϐριο των εικαςτικών ϋργων, τα 
οπούα μποροϑν να γύνουν αντικεύμενο γϐνιμησ μελϋτησ και δημιουργικόσ μϊθηςησ 
ςτην τϊξη εύναι αναμφύβολα ανεξϊντλητο. Επιλϋξαμε και αςχοληθόκαμε με πύνακεσ 
ζωγραφικόσ του Βαν Γκογκ. Σα ϋργα δεν παρουςιϊςτηκαν αποκομμϋνα απϐ τη ζωό 
των παιδιών, αλλϊ λϊβαμε υπϐψη τισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ ηλικύασ τουσ, ώςτε το 
αποτϋλεςμα να εύναι μια νϋα εμπειρύα, που θα τη ζόςουν και θα τη χαροϑν. 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Εικαςτικϋσ τϋχνεσ, ζωγραφικό, νηπιαγωγεύο, Βαν Γκογκ 

Δηζαγσγή 

Σο ϊρθρο που ακολουθεύ διατυπώνει μια πρϐταςη για την προςϋγγιςη τησ Ζωγραφικόσ 
απϐ παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ. H ςπουδαιϐτητα τησ Ζωγραφικόσ και τησ Σϋχνησ 
γενικϐτερα ςτο νηπιαγωγεύο αναγνωρύζεται απϐ το Διαθεματικϐ Ενιαύο Πρϐγραμμα 
πουδών, το οπούο περιλαμβϊνει αρκετϋσ ώρεσ εικαςτικών δραςτηριοτότων εβδομαδιαύα. Η 
Εικαςτικό Αγωγό ςτο Νηπιαγωγεύο ϋχει ωσ γενικϐ ςτϐχο ο μαθητόσ να ϋρθει ςε επαφό με τα 
ϋργα τϋχνησ και την καλλιτεχνικό δημιουργύα, να εκφρϊςει τισ ιδϋεσ του με διαφορετικϊ 
μϋςα και τρϐπουσ, να αναπτϑξει τη φανταςύα και τη δημιουργικϐτητϊ του και να αρχύςει να 
διακρύνει το ωραύο ςτη φϑςη, ςτο περιβϊλλον και ςτα ϋργα τϋχνησ (ΤΠΕΠΘ, 2001: 1643). 
Μϋςα απϐ τισ εικαςτικϋσ τϋχνεσ τα παιδιϊ μποροϑν να δώςουν μορφό ςτα αιςθόματα τουσ 
ακϐμα και ςε εκεύνα τα αιςθόματα που δϑςκολα εκφρϊζονται με λϐγια. 

Ϊνα πρϐγραμμα τϋχνησ για παιδιϊ θα πρϋπει να ϋχει ωσ κεντρικϐ εκπαιδευτικϐ ςτϐχο 
ςϑμφωνα με την Chapman, το να μαθαύνουν για την τϋχνη και μϋςω τησ τϋχνησ. Ϋταν 
αναπϐφευκτο λοιπϐν, ςημαντικϐ τμόμα του προγρϊμματοσ να αποτελϋςει η επαφό των 
παιδιών με ϋργα τϋχνησ. Επιλϋξαμε  πύνακεσ ζωγραφικόσ του Βαν Γκογκ, γιατύ ϋχουν υψηλό 
αιςθητικό αξύα και πρϐκειται για ϋναν απϐ τουσ πιο γνωςτοϑσ καλλιτϋχνεσ, που ϊφηςε την 
δικό του ςφραγύδα ςτην εξϋλιξη τησ ευρωπαώκόσ τϋχνησ. 

Οι μαθητϋσ δεν όταν εφικτϐ να δουν τουσ πρωτϐτυπουσ πύνακεσ, αλλϊ αντύγραφϊ τουσ 
ςε μεγϊλεσ διαςτϊςεισ. Η τεχνολογύα και η χρόςη του ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό μασ 
διευκϐλυνε αρκετϊ. Βϋβαια, το πρωτϐτυπο ϋργο εύναι κϊτι το μοναδικϐ και η χρόςη 
αντιγρϊφων εμπεριϋχει κινδϑνουσ, ϐπωσ την αλλούωςη των χρωμϊτων και των διαςτϊςεων. 
Ακϐμα και ϋτςι ϐμωσ τα νόπια μπϐρεςαν να ϋρθουν ςε μια πρώτη επαφό με δημιουργόματα 
γνωςτών καλλιτεχνών και να προςεγγύςουν – μϋςα απϐ τα αντύγραφα τουσ - την υλικό, 
επικοινωνιακό, ιςτορικό και αιςθητικό πλευρϊ τουσ. 

Πολλού πιςτεϑουν ϐτι η προςϋγγιςη ενϐσ ϋργου τϋχνησ απϐ παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ δεν 
εύναι εφικτό, καθώσ προϒποθϋτει μια παρακαταθόκη γνώςεων και εμπειριών, την οπούα δεν 
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ϋχουν. Η προςχολικό ηλικύα ϐντωσ παρουςιϊζει κϊποιεσ ιδιαιτερϐτητεσ, για παρϊδειγμα τα 
νόπια δεν ϋχουν κατακτόςει την ϋννοια του χρϐνου και δεν γνωρύζουν γραφό και ανϊγνωςη. 
Η ηλικύα αυτό ϐμωσ, εύναι ηλικύα μϊθηςησ και ολιςτικόσ προςϋγγιςησ τησ γνώςησ. Ϊπειτα η 
ζωγραφικό εύναι μια απϐ τισ αγαπημϋνεσ τουσ εναςχολόςεισ. Οι μαθητϋσ προςχολικόσ 
ηλικύασ μποροϑν να προςεγγύςουν ϋργα τϋχνησ, αρκεύ αυτϐ να γύνει με τρϐπο που να 
ανταποκρύνεται ςτα ενδιαφϋροντα και τισ  
ανϊγκεσ τουσ. Σα ϋργα, τα οπούα χρηςιμοποιόςαμε, δεν παρουςιϊςτηκαν 
αποκομμϋνα απϐ τη ζωό των παιδιών, αλλϊ λϊβαμε υπϐψη τισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ 
ηλικύασ τουσ, ώςτε το αποτϋλεςμα να εύναι μια νϋα εμπειρύα, που θα τη ζόςουν και 
θα τη χαροϑν.  

Οι μϋθοδοι, οι οπούοι χρηςιμοποιόθηκαν ςε ϐλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ για την 
επύτευξη των ςτϐχων μασ, όταν: η διεπιςτημονικό θεώρηςη, η βιωματικό προςϋγγιςη, η 
διαθεματικό προςϋγγιςη του θϋματοσ, η ςυζότηςη, η αφόγηςη ιςτοριών και η 
ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ. 

Σο θϋμα μασ αφορϊ τη γνωριμύα των παιδιών με καλλιτϋχνεσ και τα ϋργα τουσ. 
Εντϊςςεται ςτην ενϐτητα Δημιουργύα-Ϊκφραςη, η οπούα προςεγγύςτηκε διαθεματικϊ και 
ςυνδϋθηκε με τισ ενϐτητεσ: Παιδύ και Γεωγραφύα, Παιδύ και Ηλεκτρονικϐσ Τπολογιςτόσ. Εύχε 
ωσ γενικϐ ςτϐχο να ανακαλϑψουν ϐτι η τϋχνη εύναι τρϐποσ ϋκφραςησ, να ϋρθουν ςε επαφό 
με ϋργα τϋχνησ και να χρηςιμοποιόςουν τα νόπια τη ζωγραφικό, για να ςυμπληρώνουν 
ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ. Η προςϋγγιςη των ϋργων όταν: φορμαλιςτικό (με βϊςη την μορφό 
τουσ), εικονολογικό ( με βϊςη τα μοτύβα που απεικονύζονται) και ψυχαναλυτικό (τα 
ςυναιςθόματα, οι καταβολϋσ του καλλιτϋχνη) (Belting, et a.l., 1995: 211,353) και όταν 
ανϊλογα με τουσ ςτϐχουσ που επιδιώκαμε να επιτευχθοϑν ςε κϊθε δραςτηριϐτητα.  

Σο ϋναυςμα για την επιλογό των ϋργων του Βαν Γκογκ, που επεξεργαςτόκαμε μασ 
δϐθηκε απϐ τισ ζωγραφιϋσ των παιδιών, καθώσ ϋνα απϐ τα θϋματα που απεικονύζονται 
ςυχνϊ ς΄αυτϋσ εύναι τα λουλοϑδια. Ϊτςι επιλϋξαμε τα «Ηλιοτρϐπια» του Βαν Γκογκ. 

 

Γλσξίδνληαο ηνλ θ. Βίληζεη 

Ο Βύνςεντ βαν Γκογκ (30 Μαρτύου 1853 – 29 Ιουλύου 1890) όταν Ολλανδϐσ ζωγρϊφοσ. 
Σο 1880, ςε ηλικύα 27 ετών, και αφοϑ εύχε όδη καταπιαςτεύ χωρύσ επιτυχύα με αρκετϊ 
επαγγϋλματα, ξεκινϊ να παρακολουθεύ τα πρώτα του μαθόματα ζωγραφικόσ. Tαξιδεϑει 
ςτην ολλανδικό επαρχύα ζωγραφύζοντασ θϋματα που εμπνϋονται απϐ αυτό. Σην ϊνοιξη του 
1886 επιςκϋφτηκε το Παρύςι ϐπου ϋζηςε με τον αδελφϐ του — επιτυχημϋνο πλϋον ϋμπορο 
τϋχνησ. Κατϊ την παραμονό του ςτη γαλλικό πρωτεϑουςα, όρθε ςε επαφό με τουσ 
ιμπρεςιονιςτϋσ και επηρεϊςτηκε απϐ αυτοϑσ ειδικϊ ςε ϐτι αφορϊ τη χρόςη του χρώματοσ. Ο 
ύδιοσ ο Βαν Γκογκ χρηςιμοπούηςε ςυχνϊ τεχνικϋσ των ιμπρεςιονιςτών, αλλϊ διαμϐρφωςε 
παρϊλληλα και ϋνα προςωπικϐ ϑφοσ, το οπούο διακρύνεται απϐ την χρόςη 
ςυμπληρωματικών χρωμϊτων, που οι ιμπρεςιονιςτϋσ αποφεϑγουν. Αργϐτερα, ο Βαν Γκογκ 
επιςκϋφτηκε τη νϐτια Γαλλύα. Εκεύ εμπνϋεται απϐ το τοπύο, καθώσ και απϐ την αγροτικό 
ζωό των κατούκων, θϋματα τα οπούα προςπαθεύ να αποδώςει και ςτη ζωγραφικό του. Σην 
περύοδο αυτό, επινοεύ και μύα ιδιαύτερη τεχνικό των ςτροβιλιςμϊτων με το πινϋλο, ενώ 
ςτουσ πύνακϋσ του κυριαρχοϑν ϋντονα χρώματα, ϐπωσ κύτρινο, πρϊςινο και μπλε. Απϐ τα πιο 
γνωςτϊ του ϋργα εύναι η Ϊναςτρη νϑχτα και μύα ςειρϊ πινϊκων, που απεικονύζουν 
ηλιοτρϐπια. Ο Βαν Γκογκ πεθαύνει το 1890 (Wikipedia, 2015:16-6-2015). 

Εν ζωό, το ϋργο του δεν ςημεύωςε επιτυχύα οϑτε ο ύδιοσ εύχε αναγνωριςτεύ ωσ ςημαντικϐσ 
καλλιτϋχνησ. Φαρακτηριςτικϐ εύναι ϐτι εύχε πουλόςει μϐνο τρεισ πύνακεσ. Ψςτϐςο, μετϊ το 
θϊνατϐ του, η φόμη του εξαπλώθηκε πολϑ γρόγορα και ςόμερα αναγνωρύζεται ωσ ϋνασ απϐ 
τουσ ςημαντικϐτερουσ ζωγρϊφουσ ϐλων των εποχών.  

 Ο Βαν Γκογκ εύχε ζωγραφύςει 7 ϋργα με θϋμα τα ηλιοτρϐπια, καθώσ όταν τα αγαπημϋνα 
του λουλοϑδια. Γι΄ αυτϐν εξϋφραζαν «ευγνωμοςϑνη». Σα ϋργα τα προϐριζε για να 

https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1853
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1890
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/1886
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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διακοςμόςει το δωμϊτιο, ϐπου θα φιλοξενοϑςε τον φύλο του, τον Π. Γκογκϋν (Martjin, 
1998:44). 

 

Δμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Απϐ τουσ επτϊ πύνακεσ με το ύδιο θϋμα που εύχε ζωγραφύςει ο καλλιτϋχνησ, εμεύσ για το 
πρϐγραμμα χρηςιμοποιόςαμε τουσ τϋςςερισ. Η ϋναρξη του προγρϊμματοσ ϋγινε με 
δραςτηριϐτητεσ που εύχαν ωσ ςτϐχο, ώςτε να προκληθεύ το ενδιαφϋρον των μαθητών και να 
 δημιουργηθεύ θετικϐ κλύμα 

Δραςτηριϐτητα: Παιχνύδι Θηςαυροϑ που οδηγεύ ςτην ανακϊλυψη των πινϊκων 
(αντύγραφων) του Βαν Γκογκ. Τλικϊ: Πύνακεσ Βαν Γκογκ «τα Ηλιοτρϐπια, Μϋθοδοσ: 
Παιχνύδι, ςυζότηςη, εργαςύα ςε ομϊδεσ.  

Αρχικϊ κρϑψαμε μϋςα ςτην τϊξη τισ εικϐνεσ 1,2,3,4 και εμφανύςαμε ςτα παιδιϊ ϋνα 
αληθινϐ ηλιοτρϐπιο. υζητόςαμε για αυτϐ (αν ϋχουν ξαναδεύ τϋτοιο λουλοϑδι, τα χρώματϊ 
του, το ϐνομϊ του) και γύναμε ντεντϋκτιβ. Η αποςτολό μασ όταν να βοηθόςουμε το λουλοϑδι 
να βρει τουσ φύλουσ του, τα ϊλλα ηλιοτρϐπια που εύχαν χαθεύ. Ποϑ βρύςκονταν ϊραγε;  

 

 
Εικϐνα 1. Νεκρό φϑςη 

με δώδεκα 
ηλιοτρϐπια, 1889 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικϐνα 2 Νεκρό φϑςη: 
Βϊζο με δεκαπϋντε 
ηλιοτρϐπια, 1988                                                                                                          

Εικϐνα 3. Ηλιοτρϐπια, 
Μουςεύο Βαν Γκογκ, 
Ωμςτερνταμ                                                                               

Εικϐνα 4 Βϊζο με 

δώδεκα ηλιοτρϐπια, 
1888 
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Οι ντεντϋκτιβ ανϋλαβαν δρϊςη. Πόραμε μεγεθυντικοϑσ φακοϑσ και ακολουθόςαμε τα ύχνη. 
Σα ύχνη όταν ςπϐρια απϐ ηλιϐςπορουσ, τα οπούα όταν ςτο πϊτωμα και χωρύζονταν προσ 
τϋςςερισ κατευθϑνςεισ. Σα παιδιϊ χωρύςτηκαν ςε 4 ομϊδεσ των πϋντε ατϐμων. Σελικϊ η 
εξερεϑνηςη μασ οδόγηςε ςτουσ κρυμμϋνουσ πύνακεσ και ςτα ηλιοτρϐπια, μϐνο που αυτϊ δεν 
όταν αληθινϊ, αλλϊ ζωγραφιςμϋνα. Ακολοϑθηςε ςυζότηςη και κϊθε ομϊδα παρουςύαςε το 
ϋργο, που εύχε ανακαλϑψει δύνοντασ πληροφορύεσ για το ποϑ εύναι τοποθετημϋνα τα 
λουλοϑδια, τι χρώμα ϋχουν, πϐςα εύναι. το ςημεύο αυτϐ δημιουργόθηκε μια αναταραχό, 
γιατύ οι πύνακεσ ϋμοιαζαν ύδιοι. Ϋταν ϐμωσ ϋτςι; Σουσ ςυγκεντρώςαμε, τουσ παρατηρόςαμε, 
εντοπύςαμε ομοιϐτητεσ και διαφορϋσ. Οι πύνακεσ  

διϋφεραν ωσ προσ το χρώμα του φϐντου, τον αριθμϐ των ηλιοτρϐπιων που 
απεικονύζονται, το ςημεύο που εύχε υπογρϊψει ο καλλιτϋχνησ, κ. ϊ.  
 ΄επϐμενη φϊςη επιδιώξαμε να αποκτόςουν οι μαθητϋσ πληροφορύεσ και γνώςεισ για 
δομικϊ ςτοιχεύα τησ ζωγραφικόσ, ϐπωσ το χρώμα, και πραγματοποιόθηκε η παρακϊτω 
δρϊςη: 
Δραςτηριϐτητα: Πϐςα κύτρινα χρώματα (πϐςεσ αποχρώςεισ) μποροϑν να βρουν ςε ϋνα 
πύνακα;  
      Κϊθε ομϊδα επεξεργϊςτηκε τον πύνακϊ τησ και προςπϊθηςε να μετρόςει πϐςεσ 
αποχρώςεισ του κύτρινου χρώματοσ μποροϑςε να βρει. ήταν οι ομϊδεσ ολοκλόρωςαν την 
δουλειϊ τουσ και παρουςύαςαν τα αποτελϋςματϊ τουσ, ςυζητόςαμε ςχετικϊ με το πιο εύναι 
το αγαπημϋνο χρώμα των παιδιών. Με βϊςη τισ απαντόςεισ τουσ δημιουργόθηκαν 
καινοϑριεσ ομϊδεσ, για παρϊδειγμα τα παιδιϊ που προτιμοϑςαν το κϐκκινο χρώμα ϊνηκαν 
ςτην κϐκκινη ομϊδα. Η κϊθε ομϊδα ζωγρϊφιςε λουλοϑδια προςπαθώντασ να αποδώςει 
ϐςεσ περιςςϐτερεσ αποχρώςεισ μποροϑςε απϐ το αγαπημϋνο τησ χρώμα. 
     Ϊχοντασ ςαν ςτϐχο να εκφραςτοϑν τα νόπια μϋςα απϐ την ζωγραφικό, να ζωγραφύςουν 
με προςοχό, ακρύβεια, παραςτατικϐτητα και αφηγηματικϐτητα, ϋγινε η δραςτηριϐτητα που 
περιγρϊφεται ςτην ςυνϋχεια: 
Δραςτηριϐτητα: Ζωγραφύζουν με το αγαπημϋνο τουσ χρώμα. Τλικϊ: Φαρτιϊ, τϋμπερεσ, 
πινϋλα 
Μϋθοδοσ: υζότηςη, εργαςύα ςε ομϊδεσ, ζωγραφικό. Πριν απϐ την ζωγραφικό προηγεύται 
ςυζότηςη ςχετικϊ με το πώσ μποροϑν να πετϑχουν πολλϋσ αποχρώςεισ απϐ το ύδιο χρώμα 
πχ να πατϊνε περιςςϐτερο το πινϋλο, να αραιώνουν το χρώμα.  
      Σο πρϐγραμμα εξελιςςϐταν και μια απϐ τισ ερωτόςεισ που ϋθεςαν τα παιδιϊ όταν «γιατύ 
ο ζωγρϊφοσ ϋφτιαξε παρϐμοιουσ πύνακεσ;» Ο προβληματιςμϐσ αυτϐσ κύνηςε το ενδιαφϋρον 
και μασ ώθηςε να αναζητόςουμε περιςςϐτερα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τον κ. Βύνςετ. 
Δραςτηριϐτητα: «Γνωρύζοντασ το δημιουργϐ». Τλικϊ: Πύνακεσ ζωγραφικόσ του καλλιτϋχνη, 
ηλεκτρονικϐσ υπολογιςτόσ, Μϋθοδοσ: παρουςύαςη με τη χρόςη ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό 
(power point) ϋργων του καλλιτϋχνη. 
       Ϋταν η ευκαιρύα να ανακαλϑψουμε τον καλλιτϋχνη, που 
κρυβϐταν πύςω απϐ τα ϋργα. Οι πληροφορύεσ για τον ζωγρϊφο δϐθηκαν ςτα παιδιϊ μϋςα 
απϐ πύνακεσ που εύχε δημιουργόςει ο ύδιοσ και παρουςιϊςτηκαν με power point. Η ϋναρξη 
ϋγινε με μια αυτοπρωςοπογραφύα του. Κατϊ την διϊρκεια τησ προβολόσ, η εκπαιδευτικϐσ 
αφηγοϑνταν ςτα νόπια μια ιςτορύα, που εύχε δημιουργόςει η ύδια και εύχε ωσ θϋμα την ζωό 
του.  

«Ο ζωγρϊφοσ (εικ. 5)γεννόθηκε ςε μια μακρινό χώρα, την Ολλανδύα. Δεν ϋμεινε ϐμωσ εκεύ 
για πολϑ. Ϊφυγε και πόγε ςε ϋνα χωριϐ τησ Γαλλύασ. Σο ςπύτι του (εικ. 6) όταν ςτην εξοχό. Απϐ 
το παρϊθυρϐ του δωματύου του (εικ. 7) ϋβλεπε τα χωρϊφια και τουσ λϐφουσ. Πολλϋσ φορϋσ 
ϋβγαινε απϐ το δωμϊτιο του και πόγαινε ςτην ϑπαιθρο για να ζωγραφύςει».  
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Εικϐνα 5. 

Αυτοπροςωπογραφύα 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Με την βοόθεια του Η/Τ δεύξαμε ςτα παιδιϊ και ϊλλα ϋργα του ύδιου καλλιτϋχνη 

μεταξϑ αυτών και «Σα ηλιοτρϐπια». Η ιςτορύα τησ νηπιαγωγοϑ ςυνεχύςτηκε και 

 
 
Εικϐνα 7. Σο δωμϊτιο του                                                          

 
 
Εικϐνα 6. Σο ςπύτι του καλλιτϋχνη 

 

 
Εικϐνα 8. Λϐφοι 
 
 

 

Εικϐνα 9. Π. Γκογκϋν, Ο Βύντςετ 
Βαν Γκογκ ζωγραφύζει 
ηλιοτρϐπια, 
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ολοκληρώθηκε με τη φρϊςη «τον ζωγρϊφο μασ λοιπϐν ϊρεςαν πολϑ τα λουλοϑδια. Σα 
ηλιοτρϐπια όταν τα αγαπημϋνα του και τα ζωγρϊφιζε ςυχνϊ (εικ. 9). Θα διακοςμοϑςε με 
αυτοϑσ τουσ πύνακεσ το δωμϊτιο ενϐσ φύλου του που θα πόγαινε να τον επιςκεφτεύ. Σου ϊρεςε 
το χρώμα τουσ. Σο κύτρινο όταν απϐ τα αγαπημϋνα του χρώματα». 

υνεχύζοντασ τισ δρϊςεισ μασ για την γνωριμύα με τον καλλιτϋχνη εντοπύςαμε ςτον 
ευρωπαώκϐ χϊρτη τισ χώρεσ που ϋζηςε ο Βαν Γκογκ. Μϋςα απϐ αυτϐ τα νόπια αςκόθηκαν 
ςτο να «διαβϊζουν» χϊρτεσ. Με τον τρϐπο αυτϐν το θϋμα «μπλϋχτηκε» με την ενϐτητα Παιδύ 
και Γεωγραφύα του ΔΕΠ. 

Ϊπειτα τυπώςαμε τουσ πύνακεσ 5,6, 7,8, 9, που προβλόθηκαν προηγουμϋνωσ, τα νόπια 
τουσ τοποθϋτηςαν με τη ςειρϊ εξϋλιξησ και αφηγόθηκαν την ιςτορύα ςυνδϋοντασ ϋτςι ςτα 
πλαύςια τησ διαθεματικόσ προςϋγγιςησ του θϋματοσ, την τϋχνη με την ενϐτητα Παιδύ και 
Ιςτορύα. 

 Ο ηλεκτρονικϐσ υπολογιςτόσ αποτϋλεςε και αυτϐσ κομμϊτι του προγρϊμματοσ. Με την 
βοόθεια του επιςκεφτόκαμε την ιςτοςελύδα του Μουςεύου Βαν Γκογκ ςτο Ωμςτερνταμ (Van 
Gogh Museum Website,2015) και περιηγηθόκαμε ς΄αυτϐ. Παύξαμε το παιχνύδι, το οπούο 
 περιγρϊφεται ςτην ιςτοςελύδα  και φτιϊξαμε το δικϐ μασ διϐραμα. 

την ςυνϋχεια τα νόπια χωρύςτηκαν ςε ομϊδεσ. Η κϊθε ομϊδα επϋλεξε κϊποιουσ απϐ τουσ 
πύνακεσ, που εύχαμε δει κατϊ την διϊρκεια τησ ηλεκτρονικόσ περιόγηςόσ μασ ςτο μουςεύο 
και αφοϑ τουσ τυπώςαμε, τουσ τοποθϋτηςε ςε ςειρϊ φτιϊχνοντασ την δικό τησ ιςτορύα. 

Σο πρϐγραμμα ολοκληρώθηκε με ζωγραφικό ςτην αυλό του ςχολεύου (εικ. 10) 
χρηςιμοποιώντασ αγαπημϋνα χρώματα (μπλε, πρϊςινο, κύτρινο) του κ. Βύνςετ και 
φυτεϑοντασ ςπϐρουσ απϐ ηλιοτρϐπια. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

πκπεξάζκαηα 
Εν κατακλεύδι, μποροϑμε να ποϑμε ϐτι προςπαθόςαμε να υλοποιόςουμε ϋνα πρϐγραμμα 

με πρωτϐτυπο θϋμα, με ουςιαςτικό και εισ βϊθοσ διερεϑνηςη και βιβλιογραφικϊ 
τεκμηριωμϋνο, λαμβϊνοντασ υπϐψη τα ενδιαφϋροντα και τισ ιδιαιτερϐτητεσ τησ 
προςχολικόσ ηλικύασ. τϐχοσ μασ δεν όταν να διδϊξουμε Ιςτορύα τησ Σϋχνησ ςτα παιδιϊ, 
αλλϊ να τουσ παρϋχουμε τη δυνατϐτητα να εκφρϊςουν την ϋμφυτη τϊςη τουσ για 
δημιουργύα, που τα χαρακτηρύζει.  

Αναπτϑξαμε ϋνα πρϐγραμμα ςτα πλαύςια του οπούου η Ζωγραφικό ςυνδϋθηκε με 
γνωςτικϊ αντικεύμενα, ϐπωσ τα εικαςτικϊ, «Παιδύ και Γεωγραφύα», «Παιδύ και Ιςτορύα» και 
με τισ ΣΠΕ, τα οπούα μϋςα απϐ αυτόν απϋκτηςαν μια νϋα πνοό και ενδιαφϋρον. Σα ϋργα 
τϋχνησ παρουςιϊςτηκαν με παιγνιώδη και βιωματικϐ τρϐπο ςτουσ μαθητϋσ χωρύσ να γύνεται 
αναφορϊ ςε εξειδικευμϋνουσ ϐρουσ και ςε καλλιτεχνικϊ ρεϑματα. Η «γνωριμύα με τον κ. 

 
Εικϐνα 10. Ζωγραφικό ςτην αυλό του ςχολεύου 
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Βύντςετ» μπορεύ να αποτελϋςει θϋμα μιασ ευρϑτερησ θεματικόσ που θα αφορϊ τη γνωριμύα 
τον νηπύων με καλλιτϋχνεσ και τα ϋργα τουσ. 

Η δημιουργύα ενϐσ προγρϊμματοσ αιςθητικόσ αγωγόσ, το οπούο επικεντρώνεται ςτην 
Ζωγραφικό για παιδιϊ προςχολικόσ ηλικύασ αποτελεύ μια γοητευτικό πρϐκληςη, καθώσ η 
ηλικύα και ο αυθορμητιςμϐσ τουσ μπορεύ να μασ φϋρουν αντιμϋτωπουσ με καταςτϊςεισ, που 
δεν τισ ϋχουμε προβλϋψει, οϑτε προγραμματύςει. Αυτϐ εύναι ϊλλωςτε το “επικύνδυνο” αλλϊ 
ταυτϐχρονα και το ςυναρπαςτικϐ ςτοιχεύο τησ δουλειϊσ του εκπαιδευτικοϑ. 

 
 
 

Αναφορϋσ 
Ωντερςον, Σ. (1994), Η ζωό και το ϋργο του Βαν Γκογκ. Αθόνα: Μύνωασ 
Βαν Γκογκ, (2004), Θεςςαλονύκη:. Μαλλιϊρησ Παιδεύα 
ΤΠΠΕΠΘ, (2001). Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο Προγραμμϊτων πουδών για το 
νηπιαγωγεύο. 
Belting H., Dilly H. Kemp W., Sauerlander W., (1995). «Ειςαγωγό ςτην ιςτορύα τησ 
τϋχνησ». (Επιμ. M. Warnke, 1995). Θεςςαλονύκη: Βϊνιασ 
Chapman, L. (1993), Διδακτικό τησ τϋχνησ. Αθόνα: Νεφϋλη. 
Martjin Leenen, C (1998), Vincet Van Gogh, Amsterdam:Van Gogh Museum 
Οι εικϐνεσ που υπϊρχουν ςτο ϊρθρο προϋρχονται απϐ: 
Βαν Γκογκ, (2004), Θεςςαλονύκη:. Μαλλιϊρησ Παιδεύα 
Martjin Leenen, C (1998), Vincet Van Gogh, Amsterdam:Van Gogh Museum 
Και απϐ ηλεκτρονικϋσ πηγϋσ 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΙΚΟΝΨΝ 
Εικϐνα 1. Βύνςτετ Βαν Γκογκ, Νεκρό φϑςη με δώδεκα ηλιοτρϐπια, 1889, λϊδι ςε 
μουςαμϊ, Υιλαδϋλφεια, Μουςεύο Σϋχνησ 
Εικϐνα 2. Βύνςτετ Βαν Γκογκ, Νεκρό φϑςη: Βϊζο με δεκαπϋντε ηλιοτρϐπια, 1988, 
λϊδι ςε μουςαμϊ, Λονδύνο, Εθνικό Πινακοθόκη 
Εικϐνα 3. Βύνςτετ Βαν Γκογκ, Ηλιοτρϐπια, Μουςεύο Βαν Γκογκ, Ωμςτερνταμ 
Εικϐνα 4. Βύνςτετ Βαν Γκογκ, Βϊζο με δώδεκα ηλιοτρϐπια, 1888, λϊδι ςε μουςϊμα, 
Μϐναχο 
Εικϐνα 5. Βύνςτετ Βαν Γκογκ, Αυτοπροςωπογραφύα με καπϋλο, Ωμςτερνταμ, 
Μουςεύο Βαν Γκογκ 
Εικϐνα 6. Βύνςτετ Βαν Γκογκ, Σο ςπύτι του καλλιτϋχνη ςτην Αρλ, 1988, Λϊδι ςε 
μουςαμϊ, Ωμςτερνταμ, Μουςεύο Βαν Γκογκ 
Εικϐνα.7. Βύνςτετ Βαν Γκογκ, Σο δωμϊτιο του καλλιτϋχνη ςτην Αρλ, 1899, Λϊδι ςε 
μουςαμϊ, Παρύςι, Μουςεύο Ορςε 
Εικϐνα. 8. Βύνςτετ Βαν Γκογκ, Λϐφοι, 1889, λϊδι ςε μουςαμϊ, Λονδύνο, Εθνικό 
Πινακοθόκη 
Εικϐνα 9. Π. Γκογκϋν, Ο Βιντςετ Βαν Γκογκ ζωγραφύζει ηλιοτρϐπια, Ωμςτερνταμ 
1888, Λϊδι ςε καμβϊ, Μουςεύο Βαν Γκογκ 
 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΗΓΕ 
http://www.googleartproject.com/museums/vangogh,[16-6-2015] 
http://www.vangoghmuseum.nl/kijkdoos/index.html?id=&lang=en,[16-6-2015] 
http://www.vangoghmuseum.nl/en,[12-8-2015] 
http://www.vangoghmuseum.nl/en/stories/nature-and-the-artist#14,[16-6-2015] 
https://el.wikipedia.org/wiki,[12-8-2015] 

http://www.googleartproject.com/museums/vangogh
http://www.vangoghmuseum.nl/kijkdoos/index.html?id=&lang=en


1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              935 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

  



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              936 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

Selfie θαη Απηνπξνζσπνγξαθίεο: Σερλνινγία θαη Σέρλε 
 

κημηψηε Φαλή 

Καθηγότρια Πληροφορικόσ 
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Μπνληίιαο Λεσλίδαο 

Τπεϑθυνοσ του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Σρικϊλων,   
leonbont@sch.gr 

 

Πεξίιεςε 

την εργαςύα που ακολουθεύ περιγρϊφεται μια διδακτικό παρϋμβαςη που 

εφαρμϐςτηκε ςτουσ μαθητϋσ του 5ου Γυμναςύου  Σρικϊλων ςτα πλαύςια του 

μαθόματοσ τησ Πληροφορικόσ. την παρϋμβαςη ακολουθόθηκε η μεθοδολογύα: 

“Μεταςχηματύζουςα Μϊθηςη μϋςα απϐ την Σϋχνη”. ϑμφωνα μ’ αυτόν την 

παιδαγωγικό μϋθοδο, θα πρϋπει  το περιεχϐμενο ϋργων τϋχνησ να ςυςχετιςτεύ με το 

περιεχϐμενο του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών των μαθητών. Βαςικϐσ 

ςκοπϐσ αυτόσ τησ μεθϐδου εύναι αφενϐσ η ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ μϋςω τησ 

παρατόρηςησ  ϋργων τϋχνησ και αφετϋρου η δραςτηριοπούηςη των μαθητών για 

ενεργϐ ςυμμετοχό ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα.  Κεντρικϐσ ϊξονασ ς΄ αυτόν την 

εργαςύα εύναι οι φωτογραφύεσ selfie και οι αυτοπροςωπογραφύεσ.  

 

Λϋξεισ κλειδιϊ: Μεταςχηματύζουςα μϊθηςη, selfie, αυτοπροςωπογραφύα, τϋχνη, 
τεχνολογύα 

 

Δηζαγσγή 

Σο ςενϊριο διδαςκαλύασ που ακολουθεύ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ του 5ου 
Γυμναςύου  Σρικϊλων και θα ολοκληρωθεύ ςε 2 διδακτικϋσ ώρεσ ςτα πλαύςια του μαθόματοσ 
τησ Πληροφορικόσ. Σο μϊθημα θα πραγματοποιηθεύ ςτο εργαςτόριο Πληροφορικόσ του 
ςχολεύου. Σο διδακτικϐ μασ ςενϊριο ςυμβαδύζει απϐλυτα με  το Αναλυτικϐ Πρϐγραμμα 
πουδών (Υ.Ε.Κ. 304/Β/13-03-03) και  ςχετύζεται ϊμεςα με το Διαθεματικϐ Ενιαύο Πλαύςιο 
Προγρϊμματοσ πουδών (Δ.Ε.Π.Π..) για την Πληροφορικό. 

υγκεκριμϋνα μϋςα απϐ την Σρύτη Ενϐτητα του ςχολικοϑ εγχειριδύου,  «Ο Τπολογιςτόσ 
ςτην Κοινωνύα και τον Πολιτιςμϐ», θα προςεγγύςουμε την τϋχνη με  ϋνα θϋμα το οπούο 
ϊπτεται των ενδιαφερϐντων των μαθητών ϐλων των βαθμύδων αλλϊ ιδιαύτερα των 
δεκαπεντϊχρονων εφόβων.  ήπωσ αναφϋρεται και ςτουσ ςτϐχουσ του μαθόματοσ, το 
κεφϊλαιο αυτϐ αποςκοπεύ ςτην ανϊπτυξη  κριτικόσ ςκϋψησ και ςτην απϐκτηςη κριτικόσ 
ςτϊςησ απϋναντι ςτη χρόςη των Νϋων Σεχνολογιών. Η μϋθοδοσ που θα ακολουθηθεύ εύναι 
“Μεταςχηματύζουςα Μϊθηςη μϋςα απϐ την Σϋχνη”. ϑμφωνα με αυτόν την παιδαγωγικό  
μϋθοδο,  ϋργα τϋχνησ υψηλόσ αιςθητικόσ αξύασ ςυςχετύζονται με τα μαθόματα που 
διδϊςκονται οι μαθητϋσ ςτο ςχολεύο.  Σα ϋργα τϋχνησ θα αποτελϋςουν ϋναυςμα για 
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ενδυνϊμωςη τησ κριτικόσ ςκϋψησ.  Για την καλϑτερη επύτευξη των ςτϐχων του μαθόματοσ, 
οι μαθητϋσ πρϋπει να δραςτηριοποιηθοϑν και να ςυμμετϊςχουν ενεργϊ ςτην ανϊπτυξη 
εποικοδομητικών ςυζητόςεων ςε θϋματα που αφοροϑν την ειςαγωγό των Νϋων 
Σεχνολογιών και εργαλεύων ςτην καθημερινό μασ ζωό. Με αφορμό τη  λϋξη “selfie”1 που 
ειςϋβαλε ςτο λεξιλϐγιϐ  μασ και υποδηλώνει ϊνεςη ςτη χρόςη εργαλεύων Νϋασ Σεχνολογύασ 
και καθορύζει  ςτϊςη  και τρϐπο ζωόσ, οι μαθητϋσ θα κληθοϑν να αναπτϑξουν την κριτικό 
τουσ ικανϐτητα εκφρϊζοντασ τισ απϐψεισ τουσ για το θϋμα μϋςα απϐ ϋργα τϋχνησ που οι 
ύδιοι θα επιλϋξουν με την καθοδόγηςη των εκπαιδευτικών.   Οι εκπαιδευτικού προκειμϋνου  
να αναπτϑξουν  ςτουσ μαθητϋσ την πειραματικό και ερευνητικό διϊθεςη θα τουσ 
προβϊλλουν διϊςημα ϋργα ζωγρϊφων  και θα τουσ παροτρϑνουν να τα δουν, να τα 
ςκεφτοϑν και τϋλοσ να αναρωτηθοϑν για τα ϋργα.  Οι μαθητϋσ ενθαρρϑνονται να 
ςχολιϊςουν  τα ϋργα τϋχνησ, να τα προςεγγύςουν, να τα αναλϑςουν και να υποςτηρύξουν τισ 
απϐψεισ τουσ ςτην τϊξη ώςτε να αναπτυχθεύ γϐνιμοσ διϊλογοσ που θα οδηγόςει ςτην  
κριτικό ςκϋψη και τϋλοσ ςτην πλόρη κατανϐηςη του θϋματοσ. 

Βαςικϋσ προαπαιτοϑμενεσ γνώςεισ για την υλοπούηςη του ςεναρύου δεν χρειϊζεται να 
ϋχουν οι μαθητϋσ οι οπούοι ϋχουν παρακολουθόςει το πρϐγραμμα ςπουδών των Α’ και Β’ 
τϊξεων του Γυμναςύου και επομϋνωσ κατϋχουν  βαςικϋσ γνώςεισ του μαθόματοσ τησ 
Πληροφορικόσ αλλϊ και των Εικαςτικών. Οϑτε ο εκπαιδευτικϐσ χρειϊζεται να κατϋχει 
ειδικϋσ γνώςεισ ςτην Σϋχνη αφοϑ ο ρϐλοσ του θα εύναι καθοδηγητικϐσ,  εμψυχωτικϐσ, 
υποςτηρικτικϐσ, ςυντονιςτικϐσ, αυθεντικϐσ  και φιλικϐσ.   

1 Selfie: ϑμφωνα με το Oxford Dictionaries η λϋξη «Selfie» θεωρόθηκε η λϋξη 
τησ χρονιϊσ 2013  και ορύςτηκε ωσ «η φωτογραφύα που κϊποιοσ τραβϊει μϐνοσ 
του με web camera ό smartphone και την ανεβϊζει ςε ϋνα μϋςο κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ ςτο παγκϐςμιο ιςτϐ». 
 

Εφαρμογό τησ Μεθϐδου 

1ο ςτϊδιο: Προςδιοριςμόσ ανϊγκησ για κριτικό διερεύνηςη 

Η ϋξαρςη παραγωγόσ προώϐντων Νϋασ Σεχνολογύασ   ϋχει δημιουργόςει ϋνα εϑφορο 
ϋδαφοσ για την κατανϊλωςη  εργαλεύων τϑπου “smartphone”  και ϋχει δώςει την ευκαιρύα  
ςτην νεολαύα με ευκολύα να τα εφοδιϊζεται  και να τα χρηςιμοποιεύ με ϊνεςη ευρϋωσ  ςε 
κϊθε ϋκφανςη τησ ιδιωτικόσ ό    κοινωνικόσ  ζωόσ τησ.  Απϐ την ϊλλη η εδραύωςη τησ 
καθημερινόσ  χρόςησ του Διαδικτϑου και των υπηρεςιών του βοηθϊει μια πληροφορύα να 
διαδύδεται αμϋςωσ ςε ϐλουσ μϐλισ παραχθεύ, κυρύωσ με την βοόθεια  των μϋςων κοινωνικόσ 
δικτϑωςησ ϐπωσ facebook, twitter, instagram κλπ.  Επομϋνωσ αμϋτρητεσ πληροφορύεσ ςε 
διϊφορεσ μορφϋσ κυκλοφοροϑν ςτο δευτερϐλεπτο μϋςω του Διαδικτϑου. Η πιο διαδεδομϋνη 
μορφό πληροφορύασ και η πιο εϑκολη να παραχθεύ εύναι η φωτογραφύα. Εκατομμϑρια 
φωτογραφύεσ ανϊ τον κϐςμο αναρτώνται καθημερινϊ ςτα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Οι 
περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ αφοροϑν ςτισ “selfie”. Η «αυτοφωτογρϊφιςη» εύναι ϋνα ςϑγχρονο 
φαινϐμενο και γεννϊ πολλϊ  αντιφατικϊ ερωτόματα.   

Η χωρύσ μϋτρο  χρόςη των προαναφερομϋνων «καινών δαιμονύων»   δημιουργεύ ϋνα κλύμα 
αντιπαλϐτητασ  μεταξϑ των φανατικών χρηςτών και των πιο «αδιϊφορων».   
 Οη καζεηέο/ηξηέο καο γεγελείο πιεζπζκνί ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη ζπλήζσο ππέξκαρνη 

ηεο ρξήζεο φισλ ησλ λέσλ εξγαιείσλ ―gadgets‖ πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο  θαη  

ππνζηεξίδνπλ πσο αθνχ δελ ελνριψ θαλέλαλ γηαηί λα κελ  εθθξαζηψ  ειεχζεξα φπσο εγψ 

ζέισ.  

 Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ καζεηέο/ηξηεο  πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο δελ ζα έπξεπε λα εθζέηνπλ 

ηφζν πνιχ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο θίινπο ηνπο δεδνκέλνπ φηη πνιχ εχθνια 

κπνξνχλ λα παξαπνηεζνχλ φια φζα αλεβαίλνπλ  ζην δηαδίθηπν. 
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 Άιινη ππνζηεξίδνπλ  πσο δελ πξέπεη λα παξαζπξφκαζηε απφ ηηο θνβίεο καο, ε ηερλνινγία δελ 

είλαη επηθίλδπλε. 

 Καη ηέινο θάπνηνη άιινη  ηζρπξίδνληαη πσο είλαη εγσηζηηθφ λα αζρνινχληαη κε ηελ 

απηνθσηνγξάθηζή ηνπο ζπλερψο. 

ήλεσ αυτϋσ οι απϐψεισ, οι  ςτϊςεισ και οι ςυμπεριφορϋσ θα μποροϑςαν να αποτελϋςουν 
αντικεύμενο κριτικόσ διερεϑνηςησ και να προβληματύςει τουσ μαθητϋσ/τριεσ ώςτε να 
ςκεφτοϑν, να αναλογιςτοϑν, να κρύνουν,  να αμφιςβητόςουν ό και να αναδιαμορφώςουν 
προηγοϑμενεσ παραδοχϋσ, ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ. «Η Μεταςχηματύζουςα Μϊθηςη μϋςα 
απϐ την Σϋχνη» θα εύναι το εργαλεύο το οπούο θα μασ βοηθόςει να προςεγγύςουμε το θϋμα 
μασ κριτικϊ. 

 

  2ο ςτϊδιο: Έκφραςη απόψεων μαθητών 

Κατϊ την πρώτη ώρα τησ ςυνϊντηςησ προβλόθηκαν ςτουσ μαθητϋσ/τριεσ οι 
παρακϊτω selfie φωτογραφύεσ για αφϐρμηςη. Σα παιδιϊ εντϐπιςαν διϊφορουσ επώνυμουσ 
ςε ςϋλφι φωτογραφύεσ (Εικϐνεσ 1,2,3,4)  και αναγνώριςαν μια ϊλλη διϊςταςη ςτισ 
καλλιτεχνικϋσ ςϋλφι τησ  διϊςημου φωτογρϊφου Vivian Maier  (Εικϐνα 7)   και τϋλοσ ςτην  
πρώτη ςϋλφι ςτην ιςτορύα τησ φωτογραφύασ (Εικϐνα 6). 

 

 

 

   
 

                    Δηθφλα 1                                                     Δηθφλα 2 
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                                 Εικόνα 3                                                                             Εικόνα 4 
 

  
                               Εικϐνα 6                                                                          Εικϐνα 7 
 
                                   
 

τη ςυνϋχεια, εφαρμϐζοντασ  τη μϋθοδο καταιγιςμοϑ ιδεών,  ζητόθηκε  απϐ τουσ  
μαθητϋσ αυθϐρμητα να γρϊψουν  τι  θεωροϑν ϐτι εύναι οι ςϋλφι φωτογραφύεσ, τι ρϐλο 
παύζουν  ςτην επικοινωνύα, τι φανερώνουν αν φανερώνουν  κϊτι, ποϑ ςυνόθωσ 
«τραβιοϑνται», τι θϋλουν να απεικονύςουν και γενικώσ να εκφραςτοϑν ελεϑθερα για το 
θϋμα. Οι απαντόςεισ  αναγρϊφτηκαν  ςτον πύνακα και  ομαδοποιόθηκαν  ώςτε να 
μπορϋςουμε να προςδιορύςουμε και να  διατυπώςουμε το κριτικϐ ερώτημα. 

Οι απαντόςεισ που δϐθηκαν εύναι:  

 Δπεηδή  ζέιεηο λα πξνβάιεηο ηνλ εαπηφ ζνπ 

 Δπεηδή ζέιεηο λα θάλεηο λένπο θίινπο  

 Δπεηδή ζέιεηο λα δείμεηο θάηη  θαηλνχξγην 

 Πξάμε γηα ιίγνπο ζην παξειζφλ αιιά ζήκεξα δηαζέζηκε ζηα ρέξηα ησλ πνιιψλ 

 Απεηθνλίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κε ηελ παξέα ζνπ ή κε θάπνην ζεκαληηθφ κλεκείν ή γεγνλφο  

 Γηα λα δεηο ηη ζρφιηα ζα ζνπ θάλνπλ 

 Δπεηδή έρεηο αλάγθε επηβεβαίσζεο  

 Γηα λα δεηο πφζα like ζα ζπγθεληξψζεηο 

 Γηα καγθηά 

 Γηα λα εθθξάζεηο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ ή ηελ δηάζεζή ζνπ 

 Γηα λα δείμεηο πσο έρεηο επηζθεθζεί κηα ηνπνζεζία 

 Γηα λα επηθνηλσλήζεηο κε άιινπο 

 Γηα θαηαλάισζε 

  3ο  ςτϊδιο: Προςδιοριςμϐσ κριτικοϑ ερωτόματοσ 
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τισ απϐψεισ των μαθητών ςυρρικνώνονται οι εξόσ  τϊςεισ. Απϐ τη μια εντοπύζονται  
αρνητικϊ ςτην αυτοφωτογρϊφιςη,  θεωρεύται εγωιςτικϐ και ανϊγκη υπερπροβολόσ και 
απϐ την  ϊλλη θεωρεύται  πωσ βοηθϊει τον ϊνθρωπο να προβϊλει τον εαυτϐ του, να βγει 
απϐ το καβοϑκι του, να κερδύςει εκτύμηςη και αυτοεκτύμηςη. Επύςησ το ςυναύςθημα εύναι 
μια πτυχό που αγγύζει και τισ δυο πλευρϋσ. Ψςτϐςο το κυρύαρχο ςτοιχεύο εύναι ϐτι η ευκολύα 
του ςϑγχρονου μϋςου οδηγεύ ςε φλυαρύα και κατανϊλωςη εικϐνων. 

 Οι απϐψεισ αυτϋσ αφοϑ ςυζητόθηκαν  προϋκυψε το εξόσ  αντικεύμενο κριτικόσ 
διερεϑνηςησ.   

1ο  κριτικϐ ερώτημα: "Θα μποροϑςαν οι selfie φωτογραφύεσ να χαρακτηριςτοϑν  ϋργα 
τϋχνησ και να ςυγκριθοϑν με τισ αυτοπροςωπογραφύεσ καταξιωμϋνων ζωγρϊφων";  

2ο  κριτικϐ ερώτημα: "Η υπερπροβολό μϋςω των selfie βοηθϊ ςτην ουςιαςτικό 
επικοινωνύα των ανθρώπων;"   

και υποερωτόματα:  Γιατύ οι ϊνθρωποι οδηγόθηκαν ς΄ αυτόν την επικοινωνύα;  Ποια η 
ποιοτικό διαφορϊ με τουσ ζωγρϊφουσ που δημιουργοϑν τισ αυτοπροςωπογραφύεσ τουσ; Σι 
όθελαν να επιτϑχουν; Γιατύ το προςωπικϐ ςτοιχεύο που εικονύζουν αφοροϑςε τουσ 
πολλοϑσ; 

4ο  ςτϊδιο: Επιλογό ϋργων τϋχνησ και ςυςχϋτιςη με το κριτικϐ ερώτημα 

Προβλόθηκαν  ςτουσ μαθητϋσ οι παρακϊτω  αυτοπροςωπογραφύεσ και  φωτογραφύεσ 
και  τουσ ζητόθηκε  να ςκεφτοϑν και να επιλϋξουν  με ποιεσ θα όθελαν να αςχοληθοϑμε για 
να προςεγγύςουμε το θϋμα μασ. 
 

   
                                           Εικϐνα 8                                                            
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               Εικϐνα 10                                                    Εικϐνα 11                                Εικϐνα 12 
 

, 

 
                              Εικϐνα 13                                                                   Εικϐνα 14 
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                                Εικϐνα 15 
 
 

Οι μαθητϋσ/τριεσ κατϋληξαν ςτα εξόσ ϋργα  τα οπούα ςυςχετύζονται με τα κριτικϊ 
ερωτόματα που προϋκυψαν. 

 
Αυτοπροςωπογραφύεσ  τησ Υρύντα Κϊλο:  
ε μια προςϋγγιςη των  selfie, δεν θα μποροϑςε να λεύπει το ϋργο τησ Υρύντα  Κϊλο, 

αφοϑ θεωρεύται η βαςύλιςςα των selfies. (Εικϐνεσ 10, 11, 12) 
Υωτογραφύα απϐ «εικαςτικό παρϋμβαςη ΚΑΝΙΑΡΗ» ςτο Μουςεύο Μπενϊκη: 

Αναρτόθηκε την ημϋρα museumselfie, (μια εκςτρατεύα που ενθαρρϑνει τουσ 
ανθρώπουσ να επιςκεφθοϑν μουςεύα και να βγϊλουν selfie). Σο ϋργο  προβλημϊτιςε 
και ϊρεςε ςτουσ μαθητϋσ . (Εικϐνα 13) 

Αυτοπροςωπογραφύα του Maerten van Heemskerck: Σο τρύτο ϋργο που επιλϋχτηκε 
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ωσ αντικεύμενο διερεϑνηςησ εύναι  αυτό η αυτοπροςωπογραφύα μπροςτϊ απϐ το 
Κολοςςαύο. Επιλϋχτηκε αυτϐ το ϋργο γιατύ μασ θυμύζει ςτιγμϋσ  που ϐλοι 
φωτογραφύζουμε ϋχοντασ για φϐντο ϋνα μνημεύο. (Εικϐνα 14) 

Αυτοπροςωπογραφύα John Bratby : Σο παραπϊνω ϋργο  θα εύναι προπομπϐσ για να 
προςεγγύςουμε και μια ϊλλη διϊςταςη του ερωτόματϐσ  μασ,  αυτόσ τησ 
δημοςιοπούηςησ φωτογραφιών φύλων μασ. Σο ϋργο του John Bratby απεικονύζει αυτόν 
την διϊςταςη, αφοϑ ο καλλιτϋχνησ απαθανατύζει τον εαυτϐ του και φύλουσ του. 
(Εικϐνα 15) 

 
 
 

Πύνακασ ςυςχϋτιςησ ϋργων τϋχνησ με το κριτικϐ ερώτημα 

                               Ϊργο τϋχνησ                                                                              υςχϋτιςη   
Αυτοπροςωπογραφύεσ  τησ Υρύντα Κϊλο                                                                      √ 
Υωτογραφύα απϐ «εικαςτικό παρϋμβαςη ΚΑΝΙΑΡΗ» ςτο Μουςεύο Μπενϊκη           √  
Αυτοπροςωπογραφύα του Maerten van Heemskerck                                                     √ 
Αυτοπροςωπογραφύα John Bratby                                                                                  √ 

 
 
5ο  ςτϊδιο: Επεξεργαςύα των ϋργων 

Η τεχνικό τησ «Ορατόσ κϋψησ» του Πϋρκινσ 

Η επεξεργαςύα των ϋργων ϋγινε με την  τεχνικό του “visible thinking” του  Perkins. Η 
τεχνικό τησ ορατόσ ςκϋψησ  εύναι μια διεργαςύα μϊθηςησ που κϊνει τη ςκϋψη πιο ορατό. Η 
διεργαςύα αυτό επιτυγχϊνεται με τη χρόςη των ρουτινών ςκϋψησ οι οπούεσ βαςύζονται ςτα 
τρύα ρόματα «βλϋπω», «ςκϋφτομαι», «διερωτώμαι».  Επιλϋχτηκε αυτό η τεχνικό γιατύ 
ολοκληρώνεται ςε λύγα ςτϊδια,  ςτοχεϑει ευκολϐτερα ςτην κριτικό και δημιουργικό ςκϋψη 
που εύναι ο ςτϐχοσ μασ και μποροϑν οι μαθητϋσ  εϑκολα να   εργαςτοϑν ομαδικϊ.   

Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον  εύχαν οι προςεγγύςεισ των μαθητών ςτα ϋργα τϋχνησ. 
Παραδεύγματοσ χϊριν, ϋκαναν πολλϋσ εϑςτοχεσ παρατηρόςεισ για τη ζωό τησ Υρύντα Κϊλο 
μϐνον παρατηρώντασ πιο ςτοχαςτικϊ τισ αυτοπροςωπογραφύεσ τησ. Εύπαν πωσ «πρϋπει να 
όταν πλοϑςια για να μπορεύ να αςχολεύται με την ζωγραφικό ό ϐτι πρϋπει να ϋνοιωθε πολϑ 
μοναξιϊ ό ϐτι κϊτι τη βαςϊνιζε ςυνεχώσ και μια θλύψη διακατϋχει τα ϋργα τησ, δεν 
προςπαθεύ να ωραιοποιόςει τον εαυτϐ τησ αλλϊ το περιβϊλλον γϑρω τησ κ. ϊλ.» 

Επύςησ τουσ ϊρεςε πϊρα πολϑ η εικαςτικό παρϋμβαςη του Βλϊςςη Κανιϊρη. Εύπαν πωσ 
εύναι πρωτϐτυπη, το ϐτι η φιγοϑρα εύναι ακϋφαλη ςημαύνει πωσ ϐλοι εύμαςτε ύςοι και ύδιοι.  
Η εφημερύδα ςτην τςϋπη τησ φιγοϑρασ δεύχνει ϋναν διανοοϑμενο, το ςτυλ των ροϑχων ϋναν 
πλοϑςιο, το γεγονϐσ πωσ κοιτϊζει ςτον καθρϋφτη και δεν απεικονύζεται κανϋνασ ϊλλοσ  
φανερώνει μοναξιϊ.  

Εντϐπιςαν πολλϊ ςτοιχεύα με τισ ςϋλφι φωτογραφύεσ ςτην αυτοπροςωπογραφύα του 
Maerten van Heemskerck εφϐςον ϐλοι οι μαθητϋσ όταν εξοικειωμϋνοι με μια ςϋλφι μπροςτϊ 
ςε ϋνα μνημεύο. Αυτϐ το πορτραύτο τουσ βοόθηςε πολϑ να εντοπύςουν και την ϋντονη 
διαφορϊ που ϋχει μια καταναλωτικό ςϋλφι μπροςτϊ ςτην διαχρονικό αξύα μιασ  
αυτοπροςωπογραφύασ. 

 Επύςησ η  αυτοπροςωπογραφύα του John Bratby μεταξϑ φύλων εύχε αντύκτυπο ςτην 
κρύςη τουσ, μιασ και ϐλοι οι μαθητϋσ εύναι εξοικειωμϋνοι ςτο να ςτόνονται και να 
αυτοφωτογραφύζονται με τουσ φύλουσ τουσ. Και εδώ εξόχθηκαν  πολϑτιμα ςυμπερϊςματα 
και τονύςτηκε  η ποιοτικό διαφορϊ των ζωγρϊφων  που δημιουργοϑν τισ 
αυτοπροςωπογραφύεσ τουσ και οι φλϑαρεσ καταναλωτικϋσ φωτογραφύεσ ςϋλφι. 
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ήλεσ αυτϋσ οι  ιδϋεσ που προϋκυψαν  απϐ αυτόν την επεξεργαςύα  ςυνδϋθηκαν  ϊμεςα με 
το κριτικϐ ερώτημα αφοϑ   οι ρουτύνεσ μϊθηςησ που αναφϋρονται ςε βόματα βοόθηςαν  
τουσ μαθητϋσ να  εμβαθϑνουν ςταδιακϊ ςτα ϋργα και να αναπτϑξουν την κριτικό τουσ 
ςκϋψη.  Σο γεγονϐσ επύςησ ϐτι ϋνα τϐςο ςϑγχρονο θϋμα ϋχει τισ ρύζεσ του απλωμϋνεσ τϐςο 
βαθιϊ ςτο παρελθϐν και μϊλιςτα ςε ϋργα καταξιωμϋνα κϋντριςε  το ενδιαφϋρον των 
μαθητών και τουσ παρακύνηςε την επιθυμύα τουσ  για ςυμμετοχό ςτο μϊθημα. 

Σα ςυμπερϊςματα ςυςχετύςτηκαν με τα  ερωτόματα και οι μαθητϋσ εμπλοϑτιςαν  τισ 
αρχικϋσ τουσ θεωρόςεισ και “πιςτεϑω” για το διαδεδομϋνο φαινϐμενο των selfie 
φωτογραφιών και πιθανϐν   αναθεώρηςαν  κϊποια απϐ αυτϊ αλλϊ ςύγουρα ϋμαθαν  να 
ακοϑν, να εκτιμοϑν και να ςϋβονται την γνώμη του ϊλλου, να λϋνε τη δικό τουσ γνώμη, να 
την υποςτηρύζουν  με  επιχειρόματα που πεύθουν. Ανϋπτυξαν τελικϊ  την κριτικό τουσ 
ςκϋψη. 

6ο ςτϊδιο: Κριτικϐσ Αναςτοχαςμϐσ 

Ζητόθηκε απϐ τουσ μαθητϋσ/τριεσ να καταγρϊψουν εκ νϋου τισ απϐψεισ τουσ ςχετικϊ με 
το κριτικϐ ερώτημα ατομικϊ αλλϊ και  ομαδικϊ. Σουσ ςυςτϊθηκε να εκμεταλλευτοϑν ϐλεσ 
τισ νϋεσ εμπειρύεσ που απϐκτηςαν και βύωςαν  απϐ την διαδικαςύα προςϋγγιςησ του 
θϋματοσ.  

Οι απαντόςεισ που ϋδωςαν οι μαθητϋσ μποροϑν να ομαδοποιηθοϑν ωσ εξόσ. 
Κϊποιοι εύπαν «πωσ αναγνωρύζουν τώρα πωσ μια αυτοπροςωπογραφύα ϋχει πολϑ 

μεγαλϑτερη αξύα απϐ μια ςϋλφι γιατύ ενώ μπορεύσ ςε μια μϋρα να ¨τραβόξεισ¨ εκατοντϊδεσ 
ςϋλφι ποτϋ ϐμωσ δεν θα ϋχουν την δημιουργικϐτητα και την διαχρονικϐτητα των ϋργων 
τϋχνησ». 

Ωλλη ομϊδα «ςυςχϋτιςε τισ ςϋλφι με την υπερκατανϊλωςη που διακατϋχει την ςϑγχρονη 
κοινωνύα και το ανικανοπούητο του μοντϋρνου ανθρώπου» 

Ωλλοι μαθητϋσ διαπύςτωςαν «πϐςο ρηχό και χωρύσ νϐημα  εύναι η επικοινωνύα μϋςω των 
ςϋλφι»  και τϋλοσ κϊποιοι ϋδωςαν μια νϋα διϊςταςη ςτισ φωτογραφύεσ ςϋλφι και 
αποφϊςιςαν να μην τραβοϑν απλώσ μια φωτογραφύα ςϋλφι  αλλϊ να εμπνϋονται, να την 
ςκηνοθετοϑν και να δημιουργοϑν. 

 χεδϐν ϐλοι αποφϊςιςαν πωσ  προϋκυψαν  νϋεσ  απϐψεισ και ςτϊςεισ οι οπούεσ  
εμπλουτύςτηκαν και  διαφοροποιόθηκαν απϐ  αυτϋσ που εύχαν πριν απϐ την παρϋμβαςη. 
Σϋλοσ ϋγινε γενικώσ παραδεκτϐ πωσ εμφυςόθηκε μια τϊςη για ϋμπνευςη και δημιουργύα. 

Υϊνηκε  πωσ οι μαθητϋσ/τριεσ κατϊφεραν να αναπτϑξουν την κριτικό τουσ ςκϋψη και να 
προβληματιςτοϑν και να επαναπροδιορύςουν τισ αρχικϋσ τουσ ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ. 

ε μια ρουμπρύκα αυτοαξιολϐγηςησ που τουσ δϐθηκε να απαντόςουν, ϐλοι ςυμφώνηςαν 
πωσ όταν πολϑ ευχϊριςτη η παρϋμβαςη, πωσ ϋμαθαν νϋα πρϊγματα, πωσ τα όδη γνωςτϊ τα 
εύδαν απϐ ϊλλη οπτικό γωνύα, πωσ ϊνοιξαν οι ορύζοντεσ και πωσ βοηθόθηκαν ςτο να  
αναπτϑξουν την ςκϋψη τουσ,  δραςτηριοποιόθηκαν  και ςυμμετεύχαν ενεργϊ ςτην ανϊπτυξη 
εποικοδομητικών ςυζητόςεων ςε θϋματα που αφοροϑν την τϋχνη και την ειςαγωγό των 
Νϋων Σεχνολογιών και εργαλεύων ςτην καθημερινό τουσ  ζωό. 

Τποςχϋθηκαν  πωσ μετϊ τισ εξετϊςεισ θα προςπαθόςουν να εξερευνόςουν το θϋμα και να 
δημιουργόςουν  μια καλλιτεχνικό ςϋλφι και να την μοιραςτοϑν με την ομϊδα. 

πκπεξάζκαηα 

Η καινοτϐμοσ παιδαγωγικό μϋθοδοσ που εφαρμϐςτηκε πϋτυχε τον ςκοπϐ τησ. Οι 
μαθητϋσ/τριεσ απϐ παθητικού δϋκτεσ τησ γνώςησ μετατρϊπηκαν ςε ενεργοϑσ και 
ςυμμετοχικοϑσ. Η επαφό με την τϋχνη και η εμπλοκό τησ ςτο εκπαιδευτικϐ γύγνεςθαι ϋδωςε 
μια νϋα διϊςταςη ςτην μαθηςιακό διαδικαςύα. Αποτϋλεςε ϋνα καινοτϐμο “εργαλεύο”, 
εϑχρηςτο και  αποδεκτϐ που βοηθϊ να δραςτηριοποιοϑνται οι μαθητϋσ, να εμπνϋονται για 
δημιουργύα και ενεργϐ ςυμμετοχό. Επιπλϋον η παρατόρηςη ϋργων τϋχνησ μ’ αυτόν την 
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μϋθοδο, βοόθηςε τουσ μαθητϋσ να επανεξετϊςουν αρχικϋσ αντιλόψεισ και ςτερεϐτυπα και 
τελικϊ να αναπτϑξουν την ικανϐτητϊ τουσ να ςκϋπτονται κριτικϊ. 

Βιβλιογραφικϋσ Αναφορϋσ 

Perkins N. A., The Intelligent Eye, Learning to think by looking at Art, 1994, Getty Publications, LA. 
Κϐκκοσ Α. & υνεργϊτεσ, Εκπαύδευςη μϋςα απϐ τισ Σϋχνεσ, 2011 Μεταύχμιο, Αθόνα. 
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Θεαηξηθή επηλφεζε (devising) ζην ζρνιείν: κηα βησκαηηθή δξάζε γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 
 

Καξακπάηζα Βάηα  

Υιλϐλογοσ, 11ο Λϑκειο Λϊριςασ, μεταπτυχιακό φοιτότρια Θεατρικών πουδών 
ΑΠΚΤ  

εφϋρη 60-64, Λϊριςα vagiakar@gmail.com 
  

Πεξίιεςε 

Η εργαςύα αποςκοπεύ ςτην ανϊδειξη των δυνατοτότων αξιοπούηςησ του θεϊτρου 
επινϐηςησ ςτην εκπαύδευςη, ιδύωσ ωσ μϋςου προςϋγγιςησ τησ διαφορετικϐτητασ. Σα 
δεδομϋνα ςυλλϋχτηκαν απϐ μια βιωματικό δρϊςη, η οπούα υλοποιόθηκε τον Μϊιο 
του 2015 ςτο 11ο Λϑκειο Λϊριςασ, ανταποκρινϐμενη ςε πρϐςκληςη τησ ίπατησ 
Αρμοςτεύασ του ΟΗΕ για τουσ πρϐςφυγεσ ςτα ςχολεύα τησ χώρασ. Οι μαθητϋσ 
ενεπλϊκηςαν ςε μια ςωματοςτοχαςτικό διαδικαςύα προςϋγγιςησ του εαυτοϑ και 
του Ωλλου μϋςω αυτοςχεδιαςτικών πρακτικών και ςυνϋθεςαν με ςυλλογικϋσ 
διαδικαςύεσ το δικϐ τουσ κεύμενο. Μϋςα απϐ την ανϊλυςη των πολυςϑνθετων 
διαδρϊςεων που ϋλαβαν χώρα ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ και τουσ πλαςματικοϑσ 
χαρακτόρεσ που δημιοϑργηςαν, ανϊμεςα ςτουσ δρώντεσ μαθητϋσ μεταξϑ τουσ και 
ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ ωσ ηθοποιοϑσ και τουσ μαθητϋσ ωσ παρατηρητϋσ, 
επιχειρεύται η ανϊδειξη των ςϑνθετων διεργαςιών που λαμβϊνουν χώρα ςε μια 
μαθηςιακό διαδικαςύα που κινητοποιεύ τον μαθητό ϐχι μϐνο ωσ πνευματικό αλλϊ και 
ωσ ςωματικό οντϐτητα.  

.  

Λϋξεισ κλειδιϊ: θϋατρο επινϐηςησ (devising), διαφορετικϐτητα, ςωματοποιημϋνη 
παιδαγωγικό 

Δηζαγσγή 

το πλαύςιο καθιερωμϋνου διαγωνιςμοϑ τησ ίπατησ Αρμοςτεύασ του ΟΗΕ για τουσ 
πρϐςφυγεσ, ςτο 11ο Λϑκειο Λϊριςασ υλοποιόθηκε μια βιωματικό δρϊςη, ςτην οπούα 
αξιοποιόθηκαν οι δυνατϐτητεσ που προςφϋρει το θϋατρο, ωσ κατεξοχόν πρακτικό 
αναςτοχαςμοϑ και διερεϑνηςησ του εαυτοϑ και του Ωλλου (Water et al., 2005; Λεονϊκησ, 
2012). Παρϐτι η παιδευτικό αξύα του θεϊτρου και του δρϊματοσ θεωρεύται αδιαμφιςβότητη 
απϐ την παιδαγωγικό θεωρύα και παρϊ την ϑπαρξη αναλυτικών προγραμμϊτων που 
ενθαρρϑνουν ανϊλογεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ, η αξιοπούηςό του ςτην παιδαγωγικό πρϊξη 
ςτο χώρο τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, και ιδιαύτερα ςτο Λϑκειο, εύναι περιοριςμϋνη 
και ϋχει χαρακτόρα περιθωριακϐ. Η εργαςύα αυτό επιχειρεύ να μεταφϋρει την εμπειρύα μιασ 
δρϊςησ, ςτην οπούα αξιοποιόθηκαν τεχνικϋσ του θεϊτρου επινϐηςησ, με την προςδοκύα να 
καταδειχτοϑν οι μηχανιςμού κατανϐηςησ του Εγώ, του Ωλλου και τησ κοινϐτητασ, που 
λειτοϑργηςαν κατϊ τη διϊρκεια τησ επιτελεςτικόσ δρϊςησ των μαθητών.   

Η Διαπολιτιςμικό Θεωρύα ςτρϋφει το ενδιαφϋρον τησ ςτη διερεϑνηςη τησ ςχϋςησ του 
υποκειμϋνου με την ετερϐτητα, θεωρώντασ το ϋτερον αδιϊςπαςτο μϋροσ του εγώ, χωρύσ το 
οπούο εύναι αδϑνατη η γνώςη και η μϐρφωςη (Λεονϊκησ, 2012). υγκλύνει ςτο ςημεύο με τισ 
θεωρόςεισ τησ Θεατροπαιδαγωγικόσ ςτην αναγνώριςη τησ αναγκαιϐτητασ τησ βιωματικόσ 
προςϋγγιςησ τησ ετερϐτητασ (Λεονϊκησ, 2012). Παρϐτι η διαπολιτιςμικϐτητα ϋγκειται ςτην 
ύδια τη φϑςη του θεϊτρου, ωσ γεγονϐτοσ που επικοινωνεύται ςε ϋνα πολυπολιτιςμικϐ και 
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ετερογενϋσ κοινϐ (Λεονϊκησ, 2012), τα παιδαγωγικϊ οφϋλη ςτην προςϋγγιςη τησ 
ετερϐτητασ μποροϑν να πολλαπλαςιαςτοϑν απϐ την ενεργϐ εμπλοκό των μαθητών ςτη 
θεατρικό διαδικαςύα.   

την εν λϐγω δρϊςη χρηςιμοποιόθηκαν διαδικαςύεσ του θεϊτρου επινϐηςησ, ωσ μϋςα για 
την ενεργοπούηςη και τη βιωματικό εμπλοκό των μαθητών. Η επινϐηςη (devising) αποτελεύ 
μια μϋθοδο δημιουργύασ θεατρικοϑ κειμϋνου χωρύσ ςυγγραφϋα. Σο ϋργο ςυνόθωσ ςτηρύζεται 
ςε μια κεντρικό ιδϋα, ϋννοια ό θϋμα, που ςχετύζεται με τα ενδιαφϋροντα ό τισ εμπειρύεσ τησ 
ομϊδασ (Feffer, 2009) και διεξϊγεται με ςυλλογικϋσ, ςυνεργατικϋσ και δημοκρατικϋσ 
διαδικαςύεσ, που ςυμπεριλαμβϊνουν τον αυτοςχεδιαςμϐ, δύνοντασ ϋμφαςη κυρύωσ ςτη 
ςυνολικό εμπειρύα τησ δημιουργύασ και ϐχι ςτο τελικϐ αποτϋλεςμα (Fortier, 2003). Σο 
κεύμενο δεν εύναι το κυρύαρχο μϋςο ςτο θϋατρο επινϐηςησ, παρϐτι ςυνόθωσ υπϊρχει, ϐχι ωσ 
δεδομϋνο εκ των προτϋρων ςτοιχεύο, αλλϊ ωσ προώϐν αυτοςχεδιαςμοϑ ό αξιοπούηςησ 
ϋτοιμου κειμενικοϑ υλικοϑ –ντοκουμϋντων, ςτύχων, τραγουδιών, κειμενικών 
αποςπαςμϊτων απϐ υπϊρχοντα ϋργα (Perry, 2010).  

Η αξιοπούηςη του θεϊτρου επινϐηςησ ςτην εκπαύδευςη μπορεύ να βρει θεωρητικϊ 
ερεύςματα ςτην ςωματοποιημϋνη παιδαγωγικό του μεταδομιςμοϑ, που προςδύδει ιδιαύτερη 
ϋμφαςη ςτην ενςώματη εμπειρύα τησ μϊθηςησ ωσ διαδικαςύασ μεταβολόσ του εαυτοϑ 
(Perry, 2010). Η ςωματοπούηςη εύναι ϋνασ ϐροσ που παρουςιϊζεται με αυξανϐμενη 
ςυχνϐτητα ςε διϊφορα πεδύα τησ ςϑγχρονησ ϋρευνασ. Ο μεταδομιςμϐσ αμφιςβητεύ –μεταξϑ 
ϊλλων – το αντιθετικϐ δύπολο ςώμα/πνεϑμα, που κυριαρχεύ ςτην παραδοςιακό 
παιδαγωγικό ςκϋψη και γενικϐτερη φιλοςοφικό αντύληψη (Perry, 2010). Για την Ellsworth 
και ϊλλουσ θεωρητικοϑσ η πρϊξη προηγεύται τησ νϐηςησ (Perry, 2010), ενώ η Jill Dolan 
υπογραμμύζει ϐτι «η πρϊξη εύναι ςκϋψη» και θεωρεύ την παραςταςιακό δρϊςη 
«ςωματοποιημϋνη επιςτημολογύα», που μπορεύ να αναθεωρόςει το δύπολο αυτϐ (Dolan, 
1996). Η Ellsworth, μεταφϋροντασ τισ αντιλόψεισ αυτϋσ ςτην παιδαγωγικό, περιγρϊφει το 
μαθητό ωσ ϋνα ςώμα/πνεϑμα/εαυτϐ ςε κύνηςη, εξϋλιξη και μεταβολό και κϊνει λϐγο για μια 
παιδαγωγικό που δεν απευθϑνεται ςε ϋναν μαθητό που ςυμπύπτει με τον εαυτϐ του, αλλϊ 
μϐνο με την αλλαγό του (Perry, 2010). Διερευνϊ τη δυναμικό ενϐσ χώρου μεταβατικοϑ, ςτον 
οπούο ο μανθϊνων εαυτϐσ αλληλεπιδρϊ με τη διαφορϊ, μια διαδικαςύα διαλογικό, η οπούα 
εκκινεύ τουσ μηχανιςμοϑσ τησ αλλαγόσ (Perry, 2010). Η Jill Dolan, προςδύδοντασ πολιτικό 
διϊςταςη ςτην επιτελεςτικϐτητα,  θεωρεύ το θϋατρο ωσ ϋναν τϋτοιο χώρο και την επιτϋλεςη 
ωσ μϋςο πολιτιςμικόσ παρϋμβαςησ, ωσ τρϐπο ςτοχαςμοϑ πϊνω ςτισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, 
ϐπωσ τισ ξϋρουμε και ϐπωσ θα μποροϑςαν να εύναι (Dolan, 1996). 

Σϋτοιεσ θεωρόςεισ διανούγουν την προοπτικό για διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ τησ 
μϊθηςησ, για ςϑνδεςη με τουσ εξωςχολικοϑσ γραμματιςμοϑσ και για τη δημιουργικό και 
βαςιςμϋνη ςτην τϋχνη μϊθηςη (Perry, 2010). Σο υποκεύμενο ςτην μεταδομιςτικό 
παιδαγωγικό εύναι ενςώματο υποκεύμενο και ωσ εκ τοϑτου οι παιδαγωγού επιχειροϑν να 
δημιουργόςουν εμπειρύεσ που ςυμπεριλαμβϊνουν ϐχι μϐνο το νϐηςη αλλϊ και το ςώμα ςτισ 
ποικύλεσ διαςτϊςεισ του – βιολογικό, αιςθηςιακό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιςμικό – 
καθιςτώντασ το θϋατρο και την παραςταςιακό δρϊςη προνομιακϐ χώρο για την παραγωγό 
τϋτοιου εύδουσ γνώςησ (Perry & Medina, 2011). Επιπλϋον, καθώσ ςτη ςωματοποιημϋνη 
παιδαγωγικό προςδύδεται ςτο ςώμα κριτικό και πολιτικό διϊςταςη, ωσ ϐργανο που 
εγγρϊφει και ςτο οπούο εγγρϊφονται κοινωνικϋσ δυνϊμεισ, το θϋατρο αναδεικνϑεται ωσ 
δυναμικϐ πεδύο πολιτιςμικόσ και πολιτικόσ παρϋμβαςησ.  

Οι προοπτικϋσ τησ αξιοπούηςησ τησ δυναμικόσ αυτόσ ςτην εκπαύδευςη εύναι πολλαπλϋσ, 
τϐςο ςτο πλαύςιο ϊτυπων ϐςο και τυπικών διαδικαςιών. ε αντύθεςη με την τυπικό 
διαδικαςύα του ανεβϊςματοσ μιασ παρϊςταςησ, το θϋατρο επινϐηςησ προςφϋρει τη 
δυνατϐτητα να διαπραγματευτοϑν οι μαθητϋσ θϋματα που ϋχουν νϐημα για τουσ ύδιουσ και 
να λειτουργόςουν ωσ πραγματικού δημιουργού. Ϊνα ακϐμα πλεονϋκτημα προκϑπτει απϐ τον 
τοπο-κεντρικϐ χαρακτόρα του θεϊτρου επινϐηςησ ωσ μορφόσ τϋχνησ. Ο διαθϋςιμοσ χώροσ, 
τα αντικεύμενα, ο υπϊρχων εξοπλιςμϐσ καθορύζουν ςε μεγϊλο βαθμϐ τη δημιουργικό 
διαδικαςύα (Perry, 2010). Ψσ εκ τοϑτου δεν υφύςτανται περιοριςμού τεχνικόσ ό οικονομικόσ 
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φϑςησ, ϐπωσ ϋνα ϊρτια εξοπλιςμϋνο θϋατρο ό μια πολυϋξοδη παρϊςταςη. Επιπλϋον, ςε 
αντύθεςη με ϊλλεσ μορφϋσ θεϊτρου, δεν υπϊρχουν ειδικϋσ προδιαγραφϋσ, γνώςεισ, κλύςεισ  ό 
ικανϐτητεσ, υποκριτικόσ ό ϊλλεσ, για τη ςυμμετοχό ςε μια τϋτοια διαδικαςύα. Η ςυμβολό 
οποιουδόποτε εκτιμϊται και βαρϑνει εξύςου και μποροϑν να βρουν θϋςη και ρϐλο ακϐμα και 
μαθητϋσ, οι οπούοι δεν επιθυμοϑν να εκτεθοϑν ςτη «ςκηνό». Ο ρϐλοσ του εκπαιδευτικοϑ ςε 
αυτϐ το πλαύςιο γύνεται προκλητικϐτεροσ και ςυνθετϐτεροσ, καθώσ η ςυμβολό του δεν 
περιορύζεται ςτη ςκηνοθεςύα ενϐσ ϋργου, αλλϊ καλεύται να κατευθϑνει τουσ μαθητϋσ προσ 
τη ςυνειδητοπούηςη του εαυτοϑ και των ςχϋςεων με τον Ωλλο και την κοινϐτητα και να 
οριοθετεύ την αναζότηςό τουσ (Perry, 2010). 

Η αξιοπούηςη του θεϊτρου επινϐηςησ ςτο πλαύςιο μαθημϊτων που εντϊςςονται ςτο 
αναλυτικϐ πρϐγραμμα εύναι πιο πολϑπλοκη και αμφιλεγϐμενη. Πολλϋσ πτυχϋσ του 
ςυγκλύνουν με τουσ ςτϐχουσ τησ τυπικόσ εκπαύδευςησ. Η πολυτροπικϐτητα και κυρύωσ η 
ςυνεργατικϐτητα αποτελοϑν τισ δϑο κυριϐτερεσ διαςτϊςεισ, που θα ςυνηγοροϑςαν για την 
ειςαγωγό πρακτικών επινοητικοϑ θεϊτρου και ςε πιο τυπικϋσ μαθηςιακϋσ περιοχϋσ (Perry, 
2010). Κϊποιεσ ϊλλεσ πτυχϋσ του, ωςτϐςο, καθιςτοϑν τη ςχϋςη του με την εκπαύδευςη 
πρϐκληςη, καθώσ το  θϋατρο δεν μπορεύ να υποςχεθεύ μετρόςιμα ακαδημαώκϊ επιτεϑγματα 
και ςε μεγϊλο βαθμϐ αντιμετωπύζεται με καχυποψύα ωσ μϋθοδοσ διδακτικό, πϋρα απϐ το 
πλαύςιο μιασ ϊτυπησ δρϊςησ (Perry, 2010). Ψςτϐςο, εύναι προφανϋσ ϐτι οι τυπικϋσ 
μαθηςιακϋσ διαδικαςύεσ παραγνωρύζουν τον ρϐλο του ςώματοσ ςτη διαδικαςύα τησ 
μϊθηςησ, ενϐσ παρϊγοντα, που τϐςο η καθημερινό εμπειρύα ϐςο και η ςϑγχρονη 
παιδαγωγικό αναγνωρύζουν ωσ κεντρικϐ ςτην παραγωγό τησ γνώςησ. Με αυτϊ τα δεδομϋνα, 
κρύνεται αναγκαύοσ ο αναπροςδιοριςμϐσ των διδακτικών μασ ςτϐχων και η ςυμπερύληψη 
ςτισ διδακτικϋσ πρακτικϋσ μασ μεθϐδων που επιτρϋπουν ςτο ςώμα να ενεργοποιηθεύ και να 
ςυμβϊλει ςτην παραγωγό τησ γνώςησ. 

Κϑριοσ ςτϐχοσ τησ δρϊςησ όταν η βιωματικό προςϋγγιςη τησ διαφορετικϐτητασ, μϋςα 
απϐ τη ςωματοςτοχαςτικό διερεϑνηςη τησ ϋννοιασ του εαυτοϑ και του Ωλλου, και η 
διεϑρυνςη του εαυτοϑ ωσ απϐρροια τησ ενςώματησ αυτόσ εμπειρύασ. Περαιτϋρω 
επιχειρόθηκε να διερευνηθεύ το ύδιο το θϋατρο ωσ χώροσ μϊθηςησ, ϐχι ςτην παραδοςιακό, 
ςυνόθη εκδοχό τησ προςϋγγιςησ ενϐσ υπϊρχοντοσ ϋργου με ανϊλογη προβληματικό, αλλϊ 
μϋςω τησ ςυλλογικόσ διαδικαςύασ τησ δημιουργύασ παραςταςιακοϑ υλικοϑ απϐ τα βιώματα 
των μαθητών και την παρατόρηςη τησ πραγματικϐτητασ γϑρω τουσ. Μϋςα απϐ τη 
διαδικαςύα αυτό επιχειρόθηκε να αναδειχτεύ ακϐμα η ρευςτϐτητα των ορύων του θεατρικοϑ 
γεγονϐτοσ με την πραγματικϐτητα, η ειςχώρηςη του θεϊτρου ςτην πραγματικϐτητα και τησ 
πραγματικϐτητασ ςτο θεατρικϐ γεγονϐσ. Η θεατρικό πρϊξη γύνεται ϋνασ χώροσ δυναμικϐσ 
για την προςϋγγιςη και κατανϐηςη και των δϑο αυτών περιοχών. 

Μεζνδνινγία 

Η εργαςύα αποςκοπεύ ςτην περιγραφό και ανϊλυςη των δρϊςεων, των διαδρϊςεων και 
των ρϐλων που ανϋλαβαν οι μαθητϋσ, προκειμϋνου να αναδειχτεύ η δυναμικό του θεϊτρου 
επινϐηςησ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, ιδιαύτερα ςε ςχϋςη με τη δυνατϐτητα ςτοχαςμοϑ 
πϊνω ςτον εαυτϐ και τον Ωλλο. Ακολουθεύται η μεθοδολογικό προςϋγγιςη τησ Perry, που 
ςυνύςταται ςτην περιγραφό και ςημειολογικό ανϊλυςη δεδομϋνων ςτιγμών τησ 
παραςταςιακόσ δρϊςησ ςε ςυνδυαςμϐ με την παρουςύαςη των αναςτοχαςτικών 
περιγραφών των ςτιγμών αυτών απϐ τουσ εμπλεκϐμενουσ μαθητϋσ (Perry, 2010; Perry & 
Medina, 2011), αφενϐσ γιατύ εύναι όδη δοκιμαςμϋνη και αφετϋρου, γιατύ θεωρόθηκε ϐτι 
αποτελεύ αποτελεςματικϐ εργαλεύο για την προςϋγγιςη πολυςϑνθετων διαδρϊςεων, ϐπωσ η 
επιτϋλεςη. Σα δεδομϋνα ςτηρύζονται ςε ςημειώςεισ τησ διδϊςκουςασ, που καταγρϊφτηκαν 
κατϊ τη διαδικαςύα τησ υλοπούηςησ τησ δρϊςησ απϐ τισ αυτοςχεδιαςτικϋσ διαδρϊςεισ των 
μαθητών και ςε μαγνητοφωνημϋνεσ ςυζητόςεισ τησ διδϊςκουςασ με την ομϊδα των 
μαθητών. 
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Σν πιαίζην ηεο δξάζεο 

Σο θϋμα τησ προκεύμενησ δρϊςησ όταν δεδομϋνο, όδη προςδιοριςμϋνο απϐ το 
διαγωνιςτικϐ πλαύςιο, ςτα ςυμφραζϐμενα του οπούου εγγρϊφτηκε η δρϊςη: «Η ιςτορύα του 
Αζύζ», ενϐσ παιδιοϑ – πρϐςφυγα που κατϋφυγε ςτη χώρα μασ. Μϋςα ςτην ιςτορύα αυτό 
επιχειρόθηκε να ειςχωρόςει και να εγγραφεύ το προςωπικϐ βύωμα, ώςτε να επϋλθει η 
επϋκταςη του εαυτοϑ, η αλλαγό, η γνώςη, ϐπωσ γύνεται κατανοητό απϐ το παιδαγωγικϐ 
υπϐβαθρο, οι βαςικϋσ αρχϋσ του οπούου ϋχουν όδη αναφερθεύ.  

Η δρϊςη, για την οπούα διατϋθηκαν 20 ώρεσ, υλοποιόθηκε ςτο 11ο Λϑκειο Λϊριςασ. 
υμμετεύχαν 13 μαθητϋσ τησ Α΄ Λυκεύου, εκ των οπούων 5 όταν αγϐρια και 8 κορύτςια. Σο 
ςχολεύο βρύςκεται ςτη Ν. μϑρνη, μια περιοχό που ιδρϑθηκε το 1922 και οι πρώτοι κϊτοικού 
τησ – όδη απϐ το 1917 – όταν πρϐςφυγεσ απϐ τη μϑρνη τησ Μ. Αςύασ (ΑΕΝΑΛ, 2003). την 
περιοχό εγκαταςτϊθηκαν κατϊ τη δεκαετύα του 1940 Σςιγγϊνοι, ενώ αργϐτερα ο οικιςμϐσ 
εμπλουτύςτηκε απϐ αυτϐχθονεσ των γϑρω περιοχών (ΑΕΝΑΛ, 2003). Σο υπϐβαθρο αυτϐ 
προςδύδει ςτο ςχολεύο μια ιδιαιτερϐτητα, που αποδεύχτηκε πρϐςφορη για τη διαδικαςύα του 
devising, που ςτισ περιςςϐτερεσ απϐ τισ εκδοχϋσ του εκκινεύ απϐ το ύδιο το υποκεύμενο, τα 
ενδιαφϋροντϊ του, την εμπειρύα του, τα βιώματϊ του (Perry, 2010). Κϊποιοι απϐ τουσ 
μαθητϋσ τησ ομϊδασ εύναι απϐγονοι προςφϑγων απϐ τη μϑρνη και οικονομικών 
μεταναςτών απϐ την Αλβανύα. Η υβριδικϐτητα τησ ταυτϐτητασ, κϑριο χαρακτηριςτικϐ των 
μεταναςτών και ςτοιχεύο προσ διερεϑνηςη τησ δρϊςησ, εύναι εγχαραγμϋνη ςτην 
υποκειμενικϐτητϊ τουσ. Ζουν ςε ϋνα πολυπολιτιςμικϐ περιβϊλλον, ςτο οπούο η προςϋγγιςη 
τησ ετερϐτητασ αποτελεύ αναγκαύα προϒπϐθεςη ςυνϑπαρξησ. Τπόρξε ϋτςι γϐνιμο ϋδαφοσ 
για την κατανϐηςη τησ πολυςυνθετϐτητασ του εαυτοϑ.   

Η δρϊςη διόρκεςε δϑο εβδομϊδεσ και υλοποιόθηκε εντϐσ του ςχολικοϑ ωραρύου, κατϊ 
κϑριο λϐγο ςε ώρεσ φιλολογικών μαθημϊτων. Για τη διεξαγωγό τησ επιλϋχτηκε ο χώροσ του 
κλειςτοϑ γυμναςτηρύου, αφενϐσ επειδό το ςχολεύο δε διαθϋτει αύθουςα εκδηλώςεων και, 
αφετϋρου, επειδό η ύδια η φϑςη του devising ευνοεύ μη τυπικοϑσ θεατρικοϑσ χώρουσ για τη 
διεξαγωγό του. Αξιοποιόθηκαν κατεξοχόν υλικϊ που όταν διαθϋςιμα ςτο χώρο (ςτρώματα, 
θρανύα, καρϋκλεσ, υφϊςματα, χαρτύ και ςπρϋι που βρϋθηκαν ςτον αποθηκευτικϐ χώρο του 
γυμναςτηρύου), καθώσ και προςωπικϊ αντικεύμενα των μαθητών (καπϋλα, μαντόλια και 
ϊλλα τϋτοιου εύδουσ αξεςουϊρ). 

ηάδηα, δξαζηεξηόηεηεο θαη δηαδξάζεηο 

Η δρϊςη ξεκύνηςε με φυςικό ϊςκηςη –περπϊτημα και χαλαρϐ τρϋξιμο ςτο κλειςτϐ 
γυμναςτόριο καθώσ και απλϋσ αςκόςεισ προθϋρμανςησ – πρακτικό που αποςκοποϑςε 
περιςςϐτερο ςτη χαλϊρωςη των μαθητών, ςτην αποβολό τησ ϋνταςησ και τησ αμηχανύασ, 
καθώσ και ςτην προετοιμαςύα τουσ για την ϊςκηςη αυτοςχεδιαςμοϑ, που ακολοϑθηςε.  

Η πρώτη δραςτηριϐτητα αφοροϑςε τη διερεϑνηςη του εαυτοϑ. Δϐθηκε ςτουσ μαθητϋσ 
ϋνα φϑλλο εργαςύασ με τα ερωτόματα: «Εύμαι…» και «Σι εύναι ςημαντικϐ για μϋνα», με βϊςη 
τα οπούα κλόθηκαν να αυτοπαρουςιαςτοϑν ςτουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. Η αυτοπαρουςύαςό 
τουσ ϋδωςε τη βϊςη μιασ αρχικόσ ςυζότηςησ γϑρω απϐ τη ςυγκρϐτηςη τησ 
υποκειμενικϐτητϊσ μασ, τα ςτοιχεύα που ςυναπαρτύζουν τον εαυτϐ, την πολυςυνθετϐτητα 
των κοινωνικών ρϐλων που επιτελοϑμε ςτην καθημερινϐτητϊ μασ και ςυντελοϑν ςτον 
αυτοπροςδιοριςμϐ μασ. Απώτεροσ ςτϐχοσ τησ ϊςκηςησ όταν ο ςτοχαςμϐσ γϑρω απϐ τον 
εαυτϐ, ώςτε να προετοιμαςτεύ η προςϋγγιςη του Ωλλου μϋςα απϐ το ύδιο πρύςμα.  

τη δεϑτερη ςυνϊντηςη  χρηςιμοποιόθηκαν αυθεντικϋσ ιςτορύεσ προςφϑγων,  που 
αντλόθηκαν απϐ την ιςτοςελύδα τησ ίπατησ Αρμοςτεύασ του ΟΗΕ για τουσ πρϐςφυγεσ 
(http://www.unhcr.gr/refugeestories/ ). Οι ιςτορύεσ διαβϊςτηκαν κυκλικϊ και οι μαθητϋσ 
κλόθηκαν να αυτοςχεδιϊςουν, ώςτε να τισ προςεγγύςουν ωσ ςωματοποιημϋνη εμπειρύα. 
Αφετηρύα των αυτοςχεδιαςτικών αυτών δρϊςεων όταν η δυναμικό εικϐνα (tableau). 
Εντοπύςτηκαν κϊποιεσ καύριεσ ςκηνϋσ των ιςτοριών, που ςυμπεριλϊμβαναν μια διϊδραςη 
ανϊμεςα ςτον όρωα και ςε ϊλλουσ χαρακτόρεσ, τισ οπούεσ οι μαθητϋσ ϋπρεπε να 
οπτικοποιόςουν. Σϋτοιου εύδουσ δυναμικϋσ εικϐνεσ μποροϑν να ϋχουν πολλϋσ εφαρμογϋσ, 

http://www.unhcr.gr/refugeestories/
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εύτε ωσ απλϋσ αςκόςεισ για ζϋςταμα, εύτε ωσ αφετηρύα για την ανϊπτυξη μιασ αφόγηςησ 
(Γκϐβασ, 2003). την ϊςκηςη αυτό δοκιμϊςτηκε μια κλιμακωτό διεϑρυνςη τησ εικϐνασ. Οι 
μαθητϋσ ενθαρρϑνθηκαν να αναλϊβουν διαφορετικοϑσ ρϐλουσ, προςπαθώντασ να δεύξουν 
με τη ςτϊςη του ςώματϐσ τουσ τη ςχϋςη τουσ με τον όρωα. τη ςυνϋχεια καλοϑνταν να 
επεκτεύνουν τη ςκηνό, προςθϋτοντασ κύνηςη ό και λϐγο.  Δοκιμϊςτηκαν διαφορετικϋσ 
οπτικοποιόςεισ, απϐ διαφορετικϋσ ομϊδεσ μαθητών, οι οπούοι ενθαρρϑνθηκαν να μην 
ταυτιςτοϑν με ϋνα ςυγκεκριμϋνο ρϐλο, αλλϊ να εναλλϊξουν ρϐλουσ, προκειμϋνου να 
προςεγγύςουν την κατϊςταςη απϐ διαφορετικό οπτικό. Οι διαφορετικϋσ αντιδρϊςεισ που 
προϋκυψαν απϐ τον αυτοςχεδιαςμϐ ϋδωςαν αφορμό για ςυζότηςη ςχετικϊ με τουσ 
παρϊγοντεσ που προςδιορύζουν τη διαφοροποιημϋνη ςυμπεριφορϊ μασ.  

Ακολοϑθηςε ϋρευνα ςτο διαδύκτυο για υλικϐ που θα υποςτόριζε την τεκμηρύωςη του 
χαρακτόρα: οι λϐγοι που ωθοϑν τουσ πρϐςφυγεσ να εγκαταλεύψουν την πατρύδα τουσ, οι 
ςυνθόκεσ που αντιμετωπύζουν ςτη χώρα υποδοχόσ, οι προςδοκύεσ και οι επιδιώξεισ τουσ. Οι 
μαθητϋσ όρθαν ςε επαφό με μαρτυρύεσ προςφϑγων, βύντεο, ντοκουμϋντα, ϋρευνεσ, 
ποιόματα, μουςικό και ςχετικϐ φωτογραφικϐ υλικϐ. Μετϊ το πϋρασ τησ ϋρευνϊσ τουσ, οι 
μαθητϋσ κλόθηκαν να ςυμπληρώςουν ϋνα φϑλλο εργαςύασ, που αφοροϑςε τον όρωα τησ 
ιςτορύασ, τον Αζύζ. Σα ερωτόματα όταν παρϐμοια με αυτϊ που αντιμετώπιςαν οι μαθητϋσ 
ςτην αυτοπαρουςύαςό τουσ (Ποιοσ εύμαι; Σι εύναι ςημαντικϐ για μϋνα;), ώςτε να αναδειχθεύ 
η κοινό βϊςη τησ ανθρώπινησ εμπειρύασ αλλϊ και η διαφοροπούηςό τησ, καθώσ και οι 
παρϊγοντεσ που ςυντελοϑν ςτη διαφοροπούηςη αυτό. Οι μαθητϋσ πρϐβαλαν ςτον όρωϊ 
τουσ πολλϊ απϐ τα δικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ, τουσ δικοϑσ τουσ ρϐλουσ, τισ δικϋσ τουσ 
επιθυμύεσ ό ϊλλαξαν τισ προτεραιϐτητϋσ του, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ςυνθόκεσ που 
προςδιορύζουν τη διαφοροποιημϋνη εμπειρύα του. ε ςυζότηςη που ακολοϑθηςε 
ςυμφώνηςαν για τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ προςωπικϐτητα του χαρακτόρα τουσ, τισ 
παρελθοϑςεσ εμπειρύεσ του, τα προβλόματϊ του, τα ϐνειρϊ του. Εκτϐσ απϐ τον κεντρικϐ 
χαρακτόρα επινϐηςαν κι ϊλλουσ χαρακτόρεσ, με τουσ οπούουσ ςχετύςτηκε ςε διαφορετικϋσ 
φϊςεισ τησ ζωόσ του: η οικογϋνειϊ του, οι φύλοι του, ϊτομα που τον εκμεταλλεϑτηκαν ό του 
ςυμπαραςτϊθηκαν ςτη χώρα υποδοχόσ. Αυτϐ το υλικϐ αποτϋλεςε τη βϊςη για την ιςτορύα 
του Αζύζ, που τροποποιόθηκε και ςυμπληρώθηκε κατϊ τη διαδικαςύα του αυτοςχεδιαςμοϑ.  

Ϊχοντασ κϊποιο γενικϐ πλαύςιο, οι επϐμενεσ δϑο ςυναντόςεισ αφιερώθηκαν ςτο ςτόςιμο 
κϊποιων ςκηνών. Η δημιουργικϐτητα των μαθητών κινητοποιόθηκε ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ 
την ϋρευνϊ τουσ, με αποτϋλεςμα ςτην επϐμενη ςυνϊντηςη να υπϊρξει ϋνασ καταιγιςμϐσ απϐ 
ιδϋεσ και προτϊςεισ. ήπωσ ϐμωσ ςυμβαύνει ςυχνϊ ςτισ διαδικαςύεσ του devising, οι αρχικϋσ 
ιδϋεσ τροποποιοϑνταν ςτην πρϊξη, μϋςα απϐ τη διϊδραςη των μαθητών κατϊ την 
αυτοςχεδιαςτικό διαδικαςύα, απϐ τυχαύεσ και αυθϐρμητεσ καταςτϊςεισ που προϋκυπταν ό 
και απϐ τη διϊδραςη με τα αντικεύμενα του περιβϊλλοντοσ χώρου (Perry, 2010). Ϊτςι, για 
τα ςκηνικϊ χρηςιμοποιόθηκαν υφϊςματα και αντικεύμενα που βρϋθηκαν ςτην αύθουςα 
αποθόκευςησ υλικών απϐ παλιϐτερεσ γιορτϋσ και παραςτϊςεισ. Σο δύχτυ του γηπϋδου 
πετοςφαύριςησ ϋγινε ςυρματϐπλεγμα, παραπϋμποντασ ςε κϋντρο κρϊτηςησ μεταναςτών. 
Ιδιαύτερο ενθουςιαςμϐ προκϊλεςε η ιδϋα να καταςκευαςτοϑν και να χρηςιμοποιηθοϑν 
μϊςκεσ, ςτισ οπούεσ αποδϐθηκε ιδιαύτεροσ ςυμβολιςμϐσ. Η ύδια η μϊςκα, που αποτελεύ για 
τον Ποϑχνερ «μια υλοποιημϋνη παρϊςταςη», δύνει την αφορμό για αναςτοχαςμϐ ςχετικϊ με 
την ταυτϐτητα, την οντολογικό και κοινωνικό τησ διϊςταςη, με τον τρϐπο που ςυγχρϐνωσ 
καλϑπτει αλλϊ και αποκαλϑπτει την ταυτϐτητα του φϋροντα (Ποϑχνερ, 2010). Ανϋκυψε ϋτςι 
γϐνιμοσ προβληματιςμϐσ ςχετικϊ με τα ϐρια μεταξϑ θεϊτρου και πραγματικϐτητασ, μεταξϑ 
του εαυτοϑ και των ρϐλων που επιτελοϑμε ςτην καθημερινϐτητϊ μασ.  

Οι ςκηνϋσ κινηματογραφόθηκαν, προκειμϋνου να γύνει ψηφιακό επεξεργαςύα τουσ, 
εφϐςον δεν υπόρχε το χρονικϐ περιθώριο να πϊρει η δρϊςη μια πιο ςυγκροτημϋνη μορφό 
και να υλοποιηθεύ ςε παρϊςταςη. Η ύδια η ςϑλληψη του θεϊτρου επινϐηςησ δύνει 
προτεραιϐτητα ϐχι ςτο τελικϐ αποτϋλεςμα αλλϊ ςτη διαδικαςύα. Ωλλωςτε, οι ύδιοι οι 
ςυμμετϋχοντεσ, καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ δρϊςησ, ενϊλλαςςαν το ρϐλο του ηθοποιοϑ με 
αυτϐν του θεατό, ϊλλοτε αυτοςχεδιϊζοντασ και εκθϋτοντασ τον εαυτϐ τουσ ςτην 
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παρατόρηςη του ϊλλου και ϊλλοτε ςχολιϊζοντασ, κρύνοντασ και αξιολογώντασ τισ 
αυτοςχεδιαςτικϋσ δρϊςεισ των υπϐλοιπων ςυμμετεχϐντων. Ψςτϐςο, εύναι ςημαντικϐ για 
τουσ μαθητϋσ να βιώςουν το ςυναύςθημα τησ ολοκλόρωςησ τησ προςπϊθειϊσ τουσ. Με την 
ψηφιακό επεξεργαςύα των κινηματογραφημϋνων αυτοςχεδιαςτικών τουσ δρϊςεων τουσ 
δϐθηκε η ευκαιρύα αυτό και επιπλϋον προςφϋρθηκε η δυνατϐτητα να ϋρθουν ςε επαφό με 
μια ϊλλη μορφό δημιουργύασ, αυτό τησ ψηφιακόσ αφόγηςησ, και να επεξεργαςτοϑν 
καλλιτεχνικϊ το κινηματογραφημϋνο υλικϐ τουσ – μοντϊζ, προςθόκη μουςικόσ και όχου. Η 
δρϊςη ολοκληρώθηκε με την παρουςύαςη τησ ταινύασ ςτουσ υπϐλοιπουσ μαθητϋσ του 
ςχολεύου, που ακολουθόθηκε απϐ ςυζότηςη, δύνοντασ την ευκαιρύα για τη διϊδοςη του 
προβληματιςμοϑ ςε ϐλη τη ςχολικό κοινϐτητα. 

Η αύςθηςη που ϊφηςε ςε ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ η εμπειρύα αυτό περιγρϊφεται 
καλϑτερα με τη λϋξη «ικανοπούηςη», ςυναύςθημα που ςχετύζεται με την ύδια τη διαδικαςύα 
τησ δημιουργύασ. το ενδιϊμεςο υπόρξαν κι ϊλλεσ ςτιγμϋσ. Αμηχανύασ, αβεβαιϐτητασ, 
αδημονύασ, απογοότευςησ ϐτι η δρϊςη δεν οδηγεύται πουθενϊ, «ϐτι δεν κϊνουμε τύποτα», 
ϐπωσ χαρακτηριςτικϊ ανϋφερε κϊποιοσ μαθητόσ ςτο τϋλοσ τησ πρώτησ ςυνϊντηςησ. Σο 
ϋργο του εμψυχωτό ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ εύναι δϑςκολο, εφϐςον πρϐκειται για 
διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ οι μαθητϋσ δεν ϋχουν εξοικεύωςη και βρύςκονται ςε αντύθεςη με το 
αναλυτικϐ πρϐγραμμα, που αφενϐσ καταπιϋζει αμφϐτερουσ, απϐ την ϊλλη ϐμωσ προςφϋρει 
και το αύςθημα τησ αςφϊλειασ, του οικεύου, τϐςο ςτο μαθητό ϐςο και ςτον διδϊςκοντα. 
Ιδιαύτερεσ εντϊςεισ ωςτϐςο δεν παρατηρόθηκαν, εφϐςον η ςυμμετοχό ςτη δρϊςη δεν όταν 
επιβεβλημϋνη, ενώ ϐποιοι διςταγμού και αμφιβολύεσ ξεπερϊςτηκαν ςτην πορεύα. 

Απνηειέζκαηα 

Απϐ τισ πούκιλεσ δραςτηριϐτητεσ που ϋλαβαν χώρα κατϊ τη διεξαγωγό τησ δρϊςησ, 
επιλϋχτηκαν και περιγρϊφονται τρεισ ςτιγμϋσ τησ αυτοςχεδιαςτικόσ διαδικαςύασ, 
προκειμϋνου να διαφανεύ η πολυςϑνθετη διαπλοκό των ρϐλων, η διϊδραςη των 
ςυμμετεχϐντων μαθητών με το ρϐλο τουσ, με τουσ υπϐλοιπουσ χαρακτόρεσ και με τουσ 
παρατηροϑντεσ, καθώσ και η διαφορετικό ςωματικό τουσ ανταπϐκριςη ςτο χώρο και ςτην 
κατϊςταςη. Η περιγραφό και η ανϊλυςη, που ςτηρύζεται ςτισ παρατηρόςεισ τησ 
διδϊςκουςασ, ςυμπληρώνεται και ενιςχϑεται απϐ τα ςχϐλια των ύδιων των μαθητών για το 
ρϐλο τουσ, τισ ςκϋψεισ, τισ προθϋςεισ τουσ και γενικϐτερα την εμπειρύα που αποκϐμιςαν απϐ 
τη δρϊςη.  

Εικϐνα 1: Γηγενεύσ επιτιθϋμενοι ςε μετανϊςτη 

την Εικϐνα 1 εμπλϋκονται τρεισ μαθητϋσ με μια ςϑνθετη δυναμικό ρϐλων. Ϊνασ μαθητόσ 
γηγενόσ επιλϋγει το ρϐλο ενϐσ μαθητό πρϐςφυγα, ενώ δυο ϊλλοι μαθητϋσ, ϋνασ πρϐςφυγασ 
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και ϋνασ γηγενόσ υποκρύνονται δϑο ενόλικεσ γηγενεύσ που αςκοϑν βύα ςε αυτϐν. 
Επιδεικνϑουν ςτουσ παρατηροϑντεσ ςυμμαθητϋσ τουσ μια απϐ τισ πιθανϋσ κοινωνικϋσ 
ςτϊςεισ απϋναντι ςτο πρϐβλημα, χρηςιμοποιώντασ το ςώμα τουσ ωσ μϋςο, για να 
καταγρϊψουν απϐ τη μια πλευρϊ την καταπύεςη και τη βύα που μπορεύ να αςκόςει το ςώμα 
και απϐ την ϊλλη το πϊθοσ του πϊςχοντοσ ςώματοσ του καταπιεςμϋνου. Οι ρϐλοι που 
επιλϋγουν παρουςιϊζουν αποκλύςεισ απϐ τη δικό τουσ ταυτϐτητα και εμπειρύα, εκκινώντασ 
τη δραςτηριοπούηςη πολυςϑνθετων μηχανιςμών κατανϐηςησ του ϊλλου για την 
προςϋγγιςό του, οι οπούοι, ωςτϐςο, αφορμώνται απϐ ανϊλογεσ δικϋσ τουσ ςυναιςθηματικϋσ 
εμπειρύεσ και απϐ την παρατόρηςη τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ. Ο μαθητόσ ςτο ρϐλο 
του θϑματοσ, αναφερϐμενοσ ςτην επιλογό του ρϐλου και τα ςυναιςθόματα που βύωςε, εύπε: 
«Επϋλεξα το ρϐλο του θϑματοσ, γιατύ όθελα να ϋχω την εμπειρύα διαφορετικών 
καταςτϊςεων. Προςπϊθηςα να μπω ςτη θϋςη του θϑματοσ, αυτοϑ που δϋχεται βύα, για να 
αποδώςω πιο καλϊ το ρϐλο, να φανεύ αληθινϐ. Αυτϐ που ϋνιωςα όταν κυρύωσ οργό. Ϋμουν 
θυμωμϋνοσ με αυτοϑσ που με χτυποϑςαν… όμουν ανυπερϊςπιςτοσ». Ϊνασ ϊλλοσ μαθητόσ, 
που ϋπαιξε τον ύδιο ρϐλο, λϋει: «Μπόκα κι εγώ μϋςα ςτον ρϐλο, αιςθϊνθηκα ϐ, τι αιςθανϐταν 
κι αυτού οι ϊνθρωποι ϐταν τουσ κακοποιοϑςανε, και αυτϐ μασ ϋκανε να καταλϊβουμε 
κϊποια πρϊγματα για τη ζωό τουσ και για το τι ϋχουν περϊςει αυτού οι ϊνθρωποι. Με 
ανϊγκαςαν να γονατύςω και με χτυπόςανε. Αιςθϊνθηκα ϐτι με καταπιϋζανε, ϐτι με 
αναγκϊζανε να κϊνω κϊτι που δεν όθελα… Και επειδό δεν όθελα να το κϊνω, ϋπρεπε να 
δεχτώ αυτό τη βύα, εύτε ςωματικό εύτε λεκτικό. Αιςθανϐμουνα ϊςχημα. Δεν όθελα να το 
ξανακϊνω. Εύχα ξαναςκεφτεύ ςε τι θϋςη μπορεύ να βριςκϐταν αυτού οι ϊνθρωποι, ϐμωσ δεν 
εύχα καταλϊβει ποτϋ τϐςο καλϊ, απϐ πρώτο χϋρι, πώσ μπορεύ να περνϊνε αυτού οι ϊνθρωποι 
και να ζουν την κϊθε τουσ μϋρα. Αυτό η ςκηνό με ϋκανε να καταλϊβω περιςςϐτερα 
πρϊγματα. Θα προτιμοϑςα να μην υπϊρχουν τϋτοιεσ ςκηνϋσ». Ο μαθητόσ που ϋπαιξε το ρϐλο 
του επιτιθϋμενου χρηςιμοπούηςε ανϊλογεσ οικεύεσ του εμπειρύεσ για να προςεγγύςει το ρϐλο 
του, κρϊτηςε ϐμωσ κριτικό ςτϊςη απϋναντι ς’ αυτϐν: «Ϋταν βύαιο εκεύνο το ςημεύο. Μπόκα 
ςτο ρϐλο, γιατύ κι εγώ κϊποιεσ φορϋσ, ϐταν κϊποιοσ με πειρϊζει, μου φϋρεται βύαια, αντιδρώ 
κι εγώ ϋτςι. Ϊδειξα θυμϐ, αγριϐτητα. ήμωσ δε ςυμφωνώ με αυτϐ που ϋκανε. Εγώ, αν ϋβλεπα 
κϊποιον να φϋρεται ϋτςι, θα αντιδροϑςα, θα πόγαινα να τον υπεραςπιςτώ». Μια ϊλλη 
μαθότρια, με καταγωγό απϐ την Αλβανύα, παύζοντασ το ρϐλο του θϑματοσ αναφϋρει: «Με 
τον  ρϐλο αυτϐ εύχα πολλϊ κοινϊ ςτοιχεύα, γιατύ κι εγώ εύμαι απϐ ϊλλη χώρα και το 
ςκεφτϐμουνα ϐταν ϋπαιζα τον ρϐλο. Μποροϑςα να καταλϊβω πώσ εύχε νιώςει αυτϐ το 
παιδύ. ήταν όρθα ϋνιωθα εντελώσ ξϋνη, τα ϊλλα παιδιϊ με κορϐιδευαν. το δημοτικϐ πιο 
πολϑ με κορϐιδευαν ςυνϋχεια για τη χώρα μου. Δεν αιςθανϐμουνα καθϐλου καλϊ γι’ αυτϐ, 
γιατύ εγώ δεν όρθα για να δημιουργόςω προβλόματα, όρθα για το δικϐ μου καλϐ. 
Αιςθανϐμουνα λϑπη, ϐχι για μϋνα, αλλϊ γι’ αυτϊ τα παιδιϊ».  
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Εικϐνα 2: Η δαςκϊλα 

την Εικϐνα 2 ϋνα κορύτςι, μαθότρια, γηγενόσ παύρνει το ρϐλο ενϐσ αγοριοϑ, μαθητό, 
πρϐςφυγα. Για να προςεγγύςει τον ρϐλο τησ εκκινεύ απϐ τα προςωπικϊ τησ βιώματα, 
διερευνώντασ τισ δικϋσ τησ ανϊγκεσ, επιθυμύεσ και ςτϐχουσ και προεκτεύνοντϊσ τα ςτο 
χαρακτόρα που ενςαρκώνει. «Ϋταν μια ευκαιρύα να βιώςω και να εκφρϊςω καταςτϊςεισ 
που δε ςυμβαύνουν ςε μϋνα. Μπόκα ςε ϋνα ρϐλο που πϊντα με απαςχολοϑςε, αλλϊ ςτο πύςω 
μϋροσ του μυαλοϑ μου. Δεν το εύχα ςκεφτεύ τϐςο. Εύμαι κορύτςι κι ϋπρεπε να παύξω ϋνα 
αγϐρι, ϋνα μικρϐ αγϐρι, που ϋχει ςτερηθεύ ςτοιχειώδη αγαθϊ. Πρϊγματα που εγώ θεωρώ 
αυτονϐητα, αυτϐσ δεν τα θεωρεύ καν απαραύτητα. Υρϐντιζα ϐμωσ να ςτοχεϑω περιςςϐτερο 
ςτο ϐτι όμουν ϋνα παιδύ. ήταν ϋχεισ να υποδυθεύσ κϊποιον, βϊζεισ δικϊ ςου ςτοιχεύα και 
βρύςκεισ ομοιϐτητεσ ς’ αυτϐν. κϋφτηκα ϐτι εύναι ϋνα παιδύ ςαν και μϋνα, που θϋλει να εύναι 
χαροϑμενο. Ϊχει ςτϐχουσ για το μϋλλον του, ζητϊ ςτοργό, φροντύδα, παιδεύα. Εν μϋρει αυτϊ 
εύναι και δικϊ μου ςτοιχεύα. Εύμαι επύμονη, ϋχω ςτϐχουσ, προςπαθώ γι’ αυτϐ που θϋλω. Για 
μϋνα εύναι ςημαντικό η οικογϋνεια, οι φύλοι… τα βαςικϊ αγαθϊ… η εκπαύδευςη, γιατύ χωρύσ 
αυτόν δεν ϋχει μϋλλον… και η επικοινωνύα με τουσ ανθρώπουσ. Ο χαρακτόρασ που ϋπαιξα τα 
ϋχει αυτϊ τα ςτοιχεύα». ε ςχϋςη με την κατανϐηςη και την αποκϊλυψη του εαυτοϑ μϋςα 
απϐ τη θεατρικό διαδικαςύα αναφϋρει: «Μϋςα απϐ μια τϋτοια διαδικαςύα γνωρύζεισ πολλϋσ 
πλευρϋσ του χαρακτόρα ςου που δεν εύχεσ ιδϋα ϐτι υπϊρχουν. Βγϊζεισ τον εαυτϐ ςου ςτο 
θϋατρο… απελευθερώνεςαι, δε ντρϋπεςαι να δεύξεισ αυτϐ που εύςαι. Βγϊζεισ ςτοιχεύα πολλϋσ 
φορϋσ που δεν τα εύχεσ δεύξει… γιατύ φοβϐςουν, γιατύ ντρεπϐςουν». Μια ϊλλη μαθότρια 
παύρνει το ρϐλο μιασ ενόλικησ δαςκϊλασ, για να δεύξει τι θα ϋκανε αυτό, αν όταν ςτη θϋςη 
τησ. Μεταφϋρει ςτο χαρακτόρα τησ τισ δικϋσ τησ παρορμόςεισ και αξύεσ. «Ϊπαιξα τη 
δαςκϊλα. Ϊδειχνα ςτο παιδύ μϋςα απϐ ϋνα βιβλύο τι πρϋπει να μαθαύνει, πώσ πρϋπει να το 
μαθαύνει, το πιο αναγκαύο… Σα παιδιϊ που ϋχουν ϋρθει απϐ ϊλλεσ χώρεσ θϋλουν κι αυτϊ να 
μϊθουν, να μορφωθοϑν. Γιατύ μπορεύ να μιλοϑν ϊλλη γλώςςα, να ϋχουν ϊλλο χρώμα, αλλϊ 
ϐλοι εύμαςτε ύδιοι, θα ϋπρεπε να εύμαςτε ύςοι. Ϋθελα να δεύξω ϐτι όμουν ευγενικό, ϐτι 
καταλϊβαινα το παιδύ και τισ ανϊγκεσ του. Ϋμουνα φιλικό, το αγκϊλιαςα, για να νιώςει 
οικεύα. Πιςτεϑω ϐτι αυτό πρϋπει να εύναι η ςτϊςη τησ κϊθε δαςκϊλασ απϋναντι ςε παιδιϊ 
αλλοεθνό, αυτϐ θα όταν το ιδανικϐτερο». Οι παρατηροϑντεσ μαθητϋσ εξϋλαβαν τη ςτϊςη 
του ςώματοσ τησ δαςκϊλασ, που κλύνει προσ το μϋροσ του μαθητό ακουμπώντασ το χϋρι τησ 
ςτον ώμο του, ωσ ςημεύο «ζεςταςιϊσ» και «ανθρωπιϊσ» και θεώρηςαν τα ςτοιχεύα αυτϊ 
πρωταρχικϋσ ανϊγκεσ του κεντρικοϑ όρωϊ τουσ. Μια ϊλλη μαθότρια, καταγϐμενη απϐ την 
Αλβανύα, τόρηςε ςτϊςη περιφρονητικό απϋναντι ςτο παιδύ-πρϐςφυγα: «Αυτϐν τον ρϐλο τον 
ϋπαιξα κϊπωσ κοροώδευτικϊ, ειρωνικϊ. Ϋταν το αντύθετο απϐ αυτϐ που θϋλαμε να ποϑμε 
ςτο κοινϐ. Θϋλαμε να δεύξουμε πωσ αυτό η ςυμπεριφορϊ δεν εύναι ςωςτό».  
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Εικϐνα 3: Μετανϊςτησ πύςω απϐ ςυρματϐπλεγμα 

την Εικϐνα 3 αναδεικνϑεται η δυναμικό και η ςημαςύα του χώρου ςτο devising. Mια 

μαθότρια παύρνει το ρϐλο του πρϐςφυγα, τοποθετεύ τον εαυτϐ τησ πύςω απϐ το δύχτυ 
πετοςφαύριςησ και απευθϑνεται ςτουσ παρατηροϑντεσ ςυμμαθητϋσ τησ λϋγοντασ: «Εύμαι ο 
Αζύζ. Αυτϐσ που κλεύςατε πύςω απϐ το ςυρματϐπλεγμα». Η χρόςη του χώρου απϐ τη 
μαθότρια, ςε αντύθεςη με των μαθητών των προηγοϑμενων περιπτώςεων, εύναι ςυμβολικό 
και την επύδραςη του χώρου ςτη διερεϑνηςη τησ ςχϋςησ μασ με το περιβϊλλον. Η 
αλληλεπύδραςη του ςώματοσ τησ μαθότριασ με το χώρο διαςπϊ τη ςϑμβαςη, 
μεταβϊλλοντασ τη λειτουργικϐτητα του αντικειμϋνου που χρηςιμοποιεύ. Σϐςο η θϋςη του 
ςώματϐσ τησ ςτο χώρο ϐςο και ο λϐγοσ τησ φανερώνουν μια κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςτη 
γϑρω τησ κοινωνικό πραγματικϐτητα, που επιβϊλλει περιοριςμοϑσ ςτο ςώμα, 
απομονώνοντασ και περιθωριοποιώντασ το διαφορετικϐ. Αναφερϐμενη ςτισ προθϋςεισ τησ, 
η μαθότρια εύπε: «Σο πλϋγμα απϐ το φιλϋ ϋδειχνε τουσ περιοριςμοϑσ… μεταφορικϊ… ϐτι [το 
παιδύ]εύναι περιοριςμϋνο, καταπιϋζεται, ϐτι δεν ϋχει τισ ελευθερύεσ που θα ϋπρεπε να ϋχει ςε 
αυτόν την ηλικύα. Προςπαθοϑςα να βγϊλω αυτϐ το ςυναύςθημα ςτον ϊλλον που το βλϋπει… 
να κατανοόςει καλϑτερα την κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται. Και πιςτεϑω ϐτι αυτϐ το 
πλϋγμα όταν το ιδανικϐ για να γύνει κϊτι τϋτοιο». Για τη λειτουργικϐτητα του χώρου 
αναφϋρει: «άςωσ αν εύχαμε μια πραγματικό ςκηνό και αντικεύμενα ύςωσ να όταν πιο καλϊ 
ςτημϋνο, πιο ευπαρουςύαςτο. ήμωσ, τελικϊ ο χώροσ που επιλϋξαμε δε μασ περιϐριςε… όταν 
πιο δημιουργικϐ να βρύςκουμε και να χρηςιμοποιοϑμε πρϊγματα».  

υμπερϊςματα  

Απϐ την ανϊλυςη των προηγοϑμενων αυτοςχεδιαςτικών ςκηνών και την αναςτοχαςτικό 
διαδικαςύα ςτην οπούα υποβλόθηκαν οι μαθητϋσ προκϑπτουν τα ακϐλουθα ςυμπερϊςματα: 

Κατϊ ομολογύα των μαθητών, η ςωματοποιημϋνη βύωςη του ρϐλου οδόγηςε τουσ 
μαθητϋσ ςε πιο ουςιαςτικϐ ςτοχαςμϐ ςε ςχϋςη με την εμπειρύα του Ωλλου. Ακϐμα κι αν 
εύχαν θετικό ςτϊςη απϋναντύ του, η ςωματοπούηςη τουσ βοόθηςε να κατανοόςουν 
περιςςϐτερο τη θϋςη του, τα βιώματα, τα ςυναιςθόματϊ του. Σο ςώμα ϋπαιξε κεντρικϐ ρϐλο 
ςτη διαδικαςύα αυτό. Φρηςιμοποιόθηκε τϐςο ωσ «κεύμενο», ωσ μϋςο εγγραφόσ τησ 
ανθρώπινησ ςτϊςησ και ςυμπεριφορϊσ, ϐςο και ωσ μϋςο διερεϑνηςησ του ϊλλου και 
διαπραγμϊτευςησ τησ περιρρϋουςασ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ. 

 Οι χαρακτόρεσ που προϋκυψαν μϋςα απϐ τη διαδικαςύα αυτό αποτελοϑν οντϐτητεσ 
υβριδικϋσ, που περιλαμβϊνουν χαρακτηριςτικϊ του υποδυϐμενου ςυμπληρωμϋνα απϐ την 
κατανϐηςη και την αντύληψη που ϋχει για τον ευρϑτερο κοινωνικϐ χώρο. Αναδϑθηκαν, ϋτςι, 
ωσ τϐποσ ςϑγκλιςησ αποκλινουςών πραγματικοτότων, ο χώροσ μϋςω του οπούου οι μαθητϋσ 
πειραματύςτηκαν και βύωςαν τη ςχϋςη τουσ με τη διαφορϊ, παρϋχοντϊσ τουσ την ευκαιρύα 
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να προεκτεύνουν μϋςα απϐ την υβριδοπούηςη αυτό τον εαυτϐ τουσ. το θϋμα αυτϐ το 
devising αποδεικνϑεται προςφορϐτερο και απϐ τη ςυνόθη πρακτικό τησ παρϊςταςησ 
υπϊρχοντοσ ϋργου, εφϐςον οι μαθητϋσ καλοϑνται να δημιουργόςουν εξ αρχόσ τουσ 
χαρακτόρεσ, ςτηριζϐμενοι ςτην υποκειμενικϐτητϊ τουσ.  

 Οι μαθητϋσ κρϊτηςαν ςτϊςη κριτικό απϋναντι ςτουσ ρϐλουσ τουσ, παύρνοντασ θϋςη 
απϋναντι ςε παρατηροϑμενεσ γϑρω τουσ ςυμπεριφορϋσ. τη διαδικαςύα αυτό, ϐπωσ 
ςυνϊγεται απϐ την ερμηνεύα που ϋδωςαν ςτισ αυτοςχεδιαςτικϋσ τουσ ενϋργειεσ, η πρϊξη 
τουσ εύναι ϐντωσ ςκϋψη, για να θυμηθοϑμε την ϊποψη τησ Jill Dolan για την παραςταςιακό 
δρϊςη. Ϊτςι, δεν αναπαρϋςτηςαν απλϊ την πραγματικϐτητα, αλλϊ δημιοϑργηςαν μια 
πραγματικϐτητα, ϋναν χώρο μϋςα ςτον οπούο τοποθϋτηςαν και διαπραγματεϑτηκαν τον 
εαυτϐ τουσ ςε ςχϋςη με τη διαφορετικϐτητα. Με τον τρϐπο αυτϐ η δρϊςη απϋκτηςε τον 
πολιτικϐ – με την ευρϑτερη ϋννοια – χαρακτόρα, που αποδύδει η Dollan ςτην παραςταςιακό 
δρϊςη.    

υνοψύζοντασ, με τη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη επιχειρόθηκε να αξιοποιηθοϑν κϊποιεσ απϐ τισ 
δυνατϐτητεσ που προςφϋρει το θϋατρο επινϐηςησ για τη διερεϑνηςη τησ αλληλεπύδραςόσ 
μασ με τον κϐςμο. Εύναι μια διαδικαςύα που ςτηρύζεται ςτην υποκειμενικϐτητα και ςτισ 
ςχϋςεισ των ςυμμετεχϐντων ωσ πηγϋσ για ϋρευνα και για δημιουργύα. Εμπλϋκει τον μαθητό 
ςυνολικϊ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα, ωσ ςϑνθετη ςωματικό και πνευματικό οντϐτητα, και 
ανταποκρύνεται μ’ αυτϐν τον τρϐπο ςτισ επιταγϋσ τησ ςωματοποιημϋνησ αντύληψησ τησ 
ςϑγχρονησ παιδαγωγικόσ. Σο ςώμα γύνεται αντικεύμενο παρατόρηςησ, ςτοχαςμοϑ και 
κριτικόσ τησ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ και μϋςο για την προςϋγγιςη τησ 
πραγματικϐτητασ, ενώ η επιτελεςτικό πρϊξη γύνεται ο «μεταβατικϐσ χώροσ» τησ 
ςυνϊντηςησ του εαυτοϑ με την ετερϐτητα, εκκινώντασ τη διαδικαςύα τησ μεταβολόσ ςτην 
οπούα ςυνύςταται η γνώςη. ήπωσ υποδηλώνει και ο τύτλοσ τησ εργαςύασ τησ Dollan, μ’ αυτϐν 
τον τρϐπο παρϊγονται γνώςεισ με ςημαςύα (Dolan, 1996).  
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ζχγρξνλεο Γαιιίαο. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα θηλεκαηνγξαθηθή θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ηαηλίαο πνπ βαζίδεηαη, 

θπξίσο, ζηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε, Μπεξηξάλ Σαβεξληέ.  

Λέμεηο θιεηδηά: Σαβεξληέ, λεπηαγσγείν, Σνξεηφλ 

 
Δηζαγσγή  

Ζ Γαιιία θαηέρεη πξσηεχνπζα ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξψπεο. Ζ αλάκεημε ηεο ζ' φια ηα 

κεγάια ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο επείξνπ, ε αμηφινγε απνηθηνθξαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, 

φπσο επίζεο θαη ν πξσηαγσληζηηθφο ηεο ξφινο ζηνπο θνηλσληθνχο θαη δεκνθξαηηθνχο 

αγψλεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία, αλακθηζβήηεηα, ηεο πξνζδίδνπλ κηα εμαηξεηηθά 

πξνλνκηνχρα ζέζε, φρη ηφζν ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θφζκνπ, φζν ζηελ ίδηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο Ηζηνξίαο. 

Δμίζνπ ζπνπδαίνο  ήηαλ ν ξφινο ηεο ζηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Γελ πξέπεη θαλείο λα μερλάεη φηη ε εθεχξεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηφζν ζαλ 

επηζηήκε θαη κέζν επηθνηλσλίαο, φζν θαη ζαλ αηζζεηηθήο αμίαο γεγνλφο, 

πνιηηνγξαθήζεθε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά σο γαιιηθφ θεθηεκέλν κε ηνπο αδειθνχο Ληκηέξ 

λα εγθαηληάδνπλ, αθελφο κελ, ηα γπξίζκαηα κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, αθεηέξνπ δε, 

ηελ πξνβνιή ηεο ζην επξχ θνηλφ, κε ηε ρξήζε κηαο κφλν κεραλήο. Απφ ηελ άιιε, ν 
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εθδεκνθξαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη βαζηθφ δεηνχκελν θαη 

βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ θαηαγξαθή ζπγθξνχζεσλ θαη ζπλαθφινπζσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Ο εθδεκνθξαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο σο απαίηεζε, ζρεδφλ, θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα, ζπκβάδηζε κε ηελ εκπινθή ηεο Γαιιίαο ζε θνζκντζηνξηθήο 

ζεκαζίαο γεγνλφηα. Ζ Αλαγέλλεζε θαη ν Γηαθσηηζκφο, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ε 

Παξηζηλή Κνκκνχλα ηνπ 1881, νη Α΄ θαη Β´ Παγθφζκηνη Πφιεκνη, ν Φπρξφο Πφιεκνο, ε 

δεκηνπξγία ηεο ΔΟΚ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θ.ά., ήηαλ κεγάια ηζηνξηθά γεγνλφηα 

πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ζεκεξηλήο -θνηλσληθά, θπιεηηθά, πνιηηηζκηθά, 

ζξεζθεπηηθά θαη εζληθά-πινπξαιηζηηθήο  Γαιιίαο.  

ψκα 

Σα παξαπάλσ ηζηνξηθά γεγνλφηα θαηεγξάθεζαλ θαη ζην Γαιιηθφ ζηλεκά, ην νπνίν, 

εκπλεφκελν απφ ην παγθφζκηαο ζεκαζίαο δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζέθεξε κεξηθέο 

απφ ηηο σξαηφηεξεο ηαηλίεο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ είδνπο ησλ School Movies (ζχλνιν 

ηαηληψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζρνιεία). 

ηελ εθπλνή ηεο πξνεγνχκελεο ρηιηεηίαο (1999), ν Γάιινο ζθελνζέηεο Μπεξηξάλ 

Σαβεξληέ παξνπζίαζε κηα απνδνκεηηθή-γηα ην ζχζηεκα-school movie, ε νπνία, ζχκθσλα 

κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ αξζξνγξάθσλ εθείλεο ηεο επνρήο, ζθηαγξάθεζε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία «ζφισλε» ηελ εηθφλα ηεο πνιηηηζκέλεο θαη νηθνλνκηθά 

αλαπηπγκέλεο Γαιιίαο, πνπ απνηεινχζε ζεκέιην ιίζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηφηε, 

κάιηζηα εηνηκαδφηαλ λα εγθαηαιείςεη ην λφκηζκα ηεο γηα ράξε ηνπ επξψ). Ο θεληξηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ηαηλίαο είλαη ν Νηαληέι Λεθέβξ, δηεπζπληήο θαη, παξάιιεια, λεπηαγσγφο 

ζην λεπηαγσγείν ηεο κηθξήο πφιεο Hernaing, ζην δηακέξηζκα Valenciennes ζηε βφξεηα 

Γαιιία (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πφιε Hernaing δελ ππάξρεη∙ «δεκηνπξγήζεθε» 

θηλεκαηνγξαθηθά,  ζηα πξφηππα ηεο πφιεο Anzin, ζηε βφξεηα Γαιιία). 

Ζ πεξηνρή καζηίδεηαη απφ ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα,  αθνχ ηα αλζξαθσξπρεία, ε θχξηα 

πινπηνπαξαγσγηθή ηεο πεγή, έρνπλ θιείζεη. Ο Νηαληέι έξρεηαη, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, αληηκέησπνο κε θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ πεηλαζκέλα παηδηά, απειπηζκέλνπο 

γνλείο, αδηάθνξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, γξαθεηνθξάηεο πνιηηηθνχο θαη εμνπζηαζηέο. 

Πξνζπαζεί, απφ ηε κηα λα αληαπεμέιζεη ζηα θαζήθνληά ηνπ σο παηδαγσγφο θαη, 

παξάιιεια, σο γξαλάδη ελφο πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, βάζεη ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο. Σα 

επεηζφδηα θαη ηα γεγνλφηα είλαη θαηαηγηζηηθά, φκσο, ε ηαηλία ηειεηψλεη κε έλα γιπθφπηθξν 

κήλπκα: κέζσ ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, νη θάηνηθνη, ν δάζθαινο, ηα 

παηδηά, νη γνλείο, νη επζπλείδεηνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί φινη καδί πξνζπαζνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο, ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ, κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ θαζεζηεθπία θαηάζηαζε.  

Ο Μπεξηξάλ Σαβεξληέ, κε απηή ηνπ ηελ ηαηλία, θαηαξξίπηεη ηελ ζεσξία κηαο νηθνλνκηθά 

εχξσζηεο Γαιιίαο θαη γπξίδεη έλα θηικ ζε εκηληνθηκεληαξίζηηθν χθνο, θπξίσο κε 

εξαζηηέρλεο εζνπνηνχο (ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηαηλία, φπσο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο, απνηεινχλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, «θνκκάηηα» ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ελφο λεπηαγσγείνπ ηεο  πφιεο Anzin, παξφηη ηα γπξίζκαηα  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε πεξηνρή Nord-Pas-de-Calais. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

παξαπέκπνπλ ζε έλα κνληέξλν λενξεαιηζκφ, νπνίνο έρεη πάξεη ηελ νλνκαζία «θνηλσληθφο 

ξεαιηζκφο» (σο θηλεκαηνγξαθηθφ ξεχκα,  αλαπηχρζεθε, θπξίσο ζην ζχγρξνλν γαιιηθφ 

ζηλεκά).  

Οη ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο αλήθνπλ ζηα θησρά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα άληζν θαη αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Σέηνηνο 

ηχπνο είλαη θαη ν Νηαληέι Λεθέβξ, ν νπνίνο είλαη έλαο επαίζζεηνο ραξαθηήξαο, 

άλζξσπνο, θαη απηφο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, νπκαληζηήο, αγαλαθηηζκέλνο θαη 
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απνγνεηεπκέλνο, φρη κφλν εμαηηίαο ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

εμαηηίαο νιφθιεξνπ ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πνιηηηθνχ δνκήκαηνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

Μηα απφ ηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ είλαη φηη γξάθεη πνίεζε.   

Ο Νηαληέι είλαη έλαο εμαίξεηνο δάζθαινο θαη, επίζεο, είλαη έλαο εμαίξεηνο δηεπζπληήο. Σν 

πξνζσπηθφ ηνπ λεπηαγσγείνπ απνηειείηαη απφ γπλαίθεο, νη νπνίεο είλαη εμαηξεηηθέο, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε  ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπο θαη εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Ζ 

αληίθαζε ησλ εηθφλσλ είλαη φηη, αλάκεζα ηνπο θπξηαξρεί έλαο άλδξαο λεπηαγσγφο, νπνίνο 

εθηφο απφ κνλαδηθφο ηνπ θχινπ ηνπ είλαη θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο. Σν θηικ 

αλαπαξάγεη, θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν,  ηα ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ηνπ αλδξηθνχ 

θχινπ αθφκα θαη ζ' έλα θαηεμνρήλ γπλαηθείν επάγγεικα, φπσο απηφ ηνπ λεπηαγσγνχ. Τπ' 

απηή ηελ έλλνηα ην θηικ, αλαηξέπεη ηα επαγγεικαηηθά ζηεξεφηππα, αθνχ έλαο άλδξαο 

κπνξεί λα είλαη έλαο άξηζηνο λεπηαγσγφο, δειαδή, ζ‘ έλα απφ θαηαβνιήο παξαδνζηαθά 

γπλαηθείν επάγγεικα, επηθπξψλνληαο έηζη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ αλδξηθνχ θχινπ. 

Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζθελή, θαηά ηελ νπνία ν επηζεσξεηήο ηνπ 

πξνζρνιηθνχ ηνκέα εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζην νπνίν 

δηδάζθεη ν Νηαληέι, ειέγρεη-αμηνινγεί  ηνλ επζπλείδεην εθπαηδεπηηθφ. Ο επηζεσξεηήο, 

θαλεξά ελνριεκέλνο απφ ηηο- ζρεδφλ-αθηηβηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ Νηαληέι, πεξλάεη 

κία κέξα ζηελ ηάμε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ αμηνινγήζεη. Ζ αμηνιφγεζε θαη ν ηξφπνο 

πνπ γίλεηαη, ιεηηνπξγνχλ εθβηαζηηθά, εθδηθεηηθά θαη ηηκσξηηηθά γηα ηνλ Νηαληέι. Δίλαη 

ζαθέο, φηη ε αμηνιφγεζε  γίλεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή, κε ζθνπφ  λα εμαλαγθάζεη  ην 

Νηαληέι λα ζηακαηήζεη λα αιιειεπηδξά ζεηηθά, κε γνλείο, θνξείο θαη αξρέο. Ο 

επηζεσξεηήο είλαη ν εθπξφζσπνο ηνπ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε,  δηακέζνπ ηνπ θφβνπ θαη ηεο 

θαηαηξνκνθξάηεζεο, λα εθβηαζηνχλ ζην ζπκβηβαζκφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν δηάινγνο 

κεηαμχ ηνπο:  

-ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ: Ήξζα λα δσ ηε δνπιεηά ζαο σο δηεπζπληήο.  Γε ζα επεθηαζψ ζηηο 

θφληξεο ζαο κε ηελ Πξφλνηα, ζηηο πξσηνβνπιίεο ζαο θαη ζηηο δηακάρεο ζαο. Αιιά δελ 

κπνξείο λα θάλεηο παπά ηνλ δηάβνιν. Με κνπ πείηε φηη δελ μέξεηε ηίπνηα γηα ηηο αλαθνξέο. 

-ΝΣΑΝΗΔΛ: Ήηαλ πξσηνβνπιία ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο. 

-ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ: Μπιέθεηε πάξα πνιχ ηνπο γνλείο. 

- ΝΣΑΝΗΔΛ: Απηφ δε ζέιεηε; 

- ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ: Κάησ φκσο απφ ηελ επίβιεςή κνπ. Γε ζαο ζέινπκε σο ηαξαμία, αιιά 

σο κεζνιαβεηή. Απιά, δπν γνλείο παξαπνλέζεθαλ ρηεο φηη δελ γξάςαηε ηα παηδηά ηνπο ζην 

ζρνιείν. 

-ΝΣΑΝΗΔΛ: Έρσ ήδε ηάμεηο κε 32 παηδηά! Δίλαη δχζθνιν γη' απηφ ην κέξνο. Δζείο δελ είζηε 

ππέξ ηεο κείσζεο ησλ καζεηψλ ζε 25 αλά ηκήκα; 

-ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ: Δίκαη ππέξ, αιιά δελ είλαη απηφ ην ζέκα. Γε ζέισ λα αθνχζσ μαλά 

παξάπνλα γηα ζαο. Καιά... Θα ην ζθεθηψ γηα ηελ αμηνιφγεζή ζαο. 

Ο Μπέξηξαλη Σαβεξληέ ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο ηνπ ληνθηκαληέξ θαη ηνπ ζηλεκά verite 

γηα λα απεηθνλίζεη ηνλ απζνξκεηηζκφ, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θίλεζε πνπ επηθξαηεί ζην 

λεπηαγσγείν. Σα γπξίζκαηα πεξηιακβάλνπλ ζθελέο κεγάιεο δηάξθεηαο κε ηελ θάκεξα ζην 

ρέξη λα αθνινπζεί «θαηά πφδαο» φηη γίλεηαη ζην ζρνιείν ηνπ Νηαληέι. ηαλ 

παξαθνινπζνχκε ηνλ Νηαληέι εθηφο λεπηαγσγείνπ, ηα πιάλα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζηαζεξφηεηα θαη εξεκία. Απηή ε θηλεκαηνγξαθηθή αληίζεζε κεηαμχ ηνπ -εληφο θαη ηνπ 

εθηφο λεπηαγσγείνπ-ρσξνρξφλνπ, ραξαθηεξίδεη φιε ηελ ηαηλία. Δίλαη κία δνκηθή αληίζεζε 

πνιέκνπ θαη εηξήλεο, θάηη πνπ επίζεο θσδηθνπνηεί κηα δνκηθή αληίθαζε ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ν Σαβεξληέ θηλεκαηνγξαθεί ηνπο ρψξνπο. Ο πφιεκνο ραξαθηεξίδεη ηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ Νηαληέι, δειαδή ην λεπηαγσγείν, έλαο ρψξνο πνπ ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

θφζκνπ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηε ραξά θαη ην παηγλίδη. Ζ θαηάζηαζε ζηα λεπηαγσγεία 
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είλαη δξακαηηθή, αλ θαη ε ληνθηκαληεξίζηηθε mise-en-scene ηνπ Μπεξηξάλ Σαβεξληέ, ζην 

ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα έλα επηπιένλ ιφγν: πξνθεηκέλνπ λα 

απνθνξηίζεη ηνπο ζεαηέο, απφ ηνλ κεινδξακαηηζκφ. Σνπο «πξνηείλεη» έηζη λα δνπλ ηα 

πξάγκαηα απφ κία απφζηαζε, απνμελσκέλνη απφ ηελ ζθελνζεζία ηεο ζεθάλο (ην 

ληνθηκαληέξ ππνηίζεηαη θαηαγξάθεη ζθελέο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ρσξίο λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηηο θαζνδεγήζεη ν ζθελνζέηεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ηαηλίεο 

κπζνπιαζίαο). Παξάιιεια, ε δχλακε ηεο δξακαηνπξγίαο θαη ηεο αθήγεζεο ηεο ηζηνξίαο, 

βαζίδεηαη ζηνλ εζνπνηφ Φηιίπ Σνξεηφλ, ν νπνίνο ππνδχεηαη ηνλ Νηαληέι, κε ινγηθή θαη 

επαηζζεζία. Ζ εξκελεία ηνπ είλαη ζπνπδαία θαη ν ίδηνο, έρνληαο ηελ επζχλε κηαο 

πξαγκαηηθήο ηάμεο, έγηλε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο εμαηξεηηθφο δάζθαινο.  

ηελ ηαηλία παίδνπλ πξαγκαηηθνί λεπηαγσγνί θαη γνλείο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ην γεγνλφο 

φηη ζηελ ηαηλία πξσηαγσληζηεί κηα πξαγκαηηθή ηάμε λεπηαγσγείνπ, ηεο νπνίαο νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ, κελ φηη θηλεκαηνγξαθνχληαη, ρσξίο φκσο δε, λα ηνπο έρνπλ δνζεί 

ζθελνζεηηθέο νδεγίεο, δίλεη κηα πξσηνθαλή αηκφζθαηξα ξεαιηζκνχ θαη απζεληηθφηεηαο: 

ηα παηδηά παίδνπλ ζηελ ηαηλία θαη απιψο δξνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ, ρσξίο λα μεθεχγνπλ απφ 

ηα ζπλήζε θαζεκεξηλά πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Σν ζελάξην ηεο ηαηλίαο ζπλέγξαςε ν Νηνκηλίθ ακπηέξν, ν νπνίνο ήηαλ παξάιιεια 

λεπηαγσγφο θαη δηεπζπληήο ζε έλα λεπηαγσγείν φπσο ν Νηαληέι. ηε ζπγγξαθή ηνπ 

ζελαξίνπ ζπκκεηείραλ ν Μπεξηξάλ Σαβεξληέ θαη ε Σίθαλη Σαβεξληέ. ηελ νπζία, ν 

πξσηαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηαηλίαο Νηάληει Λεθέβξ είλαη ν ακπηέξν θαη, πνιιά 

απφ απηά πνπ βιέπνπλ νη ζεαηέο ζηελ ηαηλία, έρνπλ ζπκβεί πξαγκαηηθά. Δίλαη, δειαδή, 

πεξηζηαηηθά-εκπεηξίεο πνπ έδεζε ν ίδηνο ν ακπηέξν. Δπίζεο, ν ακπηέξν, εθηφο απφ ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ λεπηαγσγνχ θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ λεπηαγσγείνπ, γξάθεη πνηήκαηα, φπσο ν 

Νηάληει Λεθέβξ. Μάιηζηα, ν Σαβεξληέ έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηδηφηεηα, ηνπ 

πνηεηή, θαη ην πψο απηή εθθξάδεηαη θηλεκαηνγξαθηθά: νη ζεαηέο βιέπνπλ ηνλ Νηαληέι ζε 

κηα ζεηξά απφ voice over ζθελέο αθήγεζεο. Απηέο νη ζθελέο ζπλδπάδνληαη κε εηθφλεο 

απφ ηνπία θαη έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αγρσηηθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπ Νηαληέι 

ζην λεπηαγσγείν. Ζ ηαηλία ινηπφλ, εκπεξηέρεη ηελ πνίεζε, ελψ ν ζπλδπαζκφο ηεο κε 

εηθφλεο σκνχ ξεαιηζκνχ, ζ' φηη αθνξά ηελ αηζζεηηθή  θαη ηα κέζα παξαγσγήο, είλαη 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ηελ εληάμνπλ ζε έλα θίλεκα ηαηληψλ ζχγρξνλνπ λενξεαιηζκνχ, 

πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο ηαηλίεο ηνπ ηηαιηθνχ λενξεαιηζκνχ ησλ δεθαεηηψλ ΄40 θαη ηνπ 

΄50.  

Ζ ηαηλία γπξίζηεθε ην 1998 θαη έθαλε πξεκηέξα ζηηο αξρέο ηνπ 1999, ζην Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, θεξδίδνληαο εχθεκν κλεία. Ζ επηηπρία ηεο είλαη 

πνιπεπίπεδε: γλψξηζε κεγάιε επηηπρία ζηα θεζηηβάι  πνπ ζπκκεηείρε (ζπλνιηθά θέξδηζε 

11 βξαβεία ζηηο δηνξγαλψζεηο ησλ θεζηηβάι Βεξνιίλνπ,  εδάξ, Γθφγηα, αλ εκπαζηηάλ 

θ.ά.), γλψξηζε  ηθαλνπνηεηηθή εηζπξαθηηθή επηηπρία ζηε Γαιιία (801.877 θξάγθα) θαη ηελ 

Ηζπαλία (440.621 πεζέηεο), θαη, παξάιιεια, γλψξηζε κεγάιε απνδνρή απφ ηνπο θξηηηθνχο. 

Σν πνζνζηφ απνδνρήο ζηελ ηζηνζειίδα www.metacritic.com είλαη 78%, ελψ ζην ίδην 

πεδίν θέξδηζε θαη ην βξαβείν ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Κξηηηθψλ Κηλεκαηνγξάθνπ 

(FIPRESCI) ζην Φεζηηβάι ηνπ Βεξνιίλνπ. Σν ζθεπηηθφ ηεο FIPRESCI γη‘ απηή ηε 

βξάβεπζε ήηαλ ην εμήο:  

"Γηα ηελ ηηκή θαη ηε δέζκεπζή ηεο ζηνλ εξσηζκφ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηελ πνιπεπίπεδε 

πξνζέγγηζε ηεο ζε κηα ζεηξά θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ νπηηθή ηεο δχλακε ηεο 

αθήγεζεο".  

Ο Μπεξηξάλ Σαβεξληέ είλαη έλαο ζθελνζέηεο ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ιφγηα, 

"ζθελνζεηεί γηα λα καζαίλεη", φπσο αθξηβψο δίδαζθε ν ζθελνζέηεο Μάηθι Πάνπει. Ο 

ίδηνο ιέεη, φηη είλαη επεξεαζκέλνο απφ ην θιαζζηθφ ρνιηγνπληηαλφ ζηλεκά. Δθηφο απφ 

ζθελνζέηεο είλαη, επίζεο, ζελαξηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο. Έρεη ζθελνζεηήζεη κεξηθέο 
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απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο γαιιηθέο παξαγσγέο [«The clockmaker» (1973), «Round 

midnight» (1986), «Life and nothing but» (1989), «Capitain Conan» (1996)]. ρεηηθά κε 

ην «It all starts today», ππνζηεξίδεη πσο ηχπνη ζαλ ηνλ Νηαληέι Λεθέβξ, δελ είλαη 

δεκνθηιείο θαη ζπλεπψο δελ πξνσζνχληαη ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ησλ θαλαιηψλ. 

«Σειενπηηθέο ζεηξέο κε ηέηνηα ζέκαηα είλαη γεινίεο» ιέεη. «Γελ ππάξρεη ηίπνηα 

πξαγκαηηθφ ζ' απηέο. ηηο ηειενπηηθέο ζεηξέο ηεο γαιιηθήο ηειεφξαζεο ππάξρνπλ 

δάζθαινη, νη νπνίνη θάλνπλ κάζεκα ζε ηάμεηο κε δέθα καζεηέο. Δίλαη ηειείσο παξάινγν, 

ηελ ψξα πνπ άλζξσπνη ράλνπλ ηε δσή ηνπο κε ηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Απηή φκσο 

είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δπζηπρία είλαη απηφ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη (θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή Anzin πνπ γπξίζηεθε ε ηαηλία). Απηή ε δπζηπρία ζθνηψλεη αλζξψπνπο θάζε 

κέξα». 

Ο Σαβεξληέ ζεσξεί φηη δάζθαινη ζαλ ηνλ Νηάληει είλαη «ζα κηθξά λεζηά επηπρίαο, 

πνιηηηζκνχ θαη δσήο ζηελ θνηλσλία καο. Απηνί νη άλζξσπνη παίδνπλ ηνλ πην θξίζηκν ξφιν 

ζηελ θνηλσλία. Γηα πνιιά ρξφληα φηαλ απηνί νη δάζθαινη αγσληδφηαλ ελάληηα ζηελ 

θπβέξλεζε έπαηξλαλ ηελ απάληεζε: "Απηφ δελ είλαη δηθή ζαο δνπιεηά, εζείο πξέπεη λα 

δηδάμεηε ζηα παηδηά πψο λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ". κσο, πσο κπνξείο λα δηδάμεηο 

φηαλ έρεηο κπξνζηά ζνπ παηδηά πεηλαζκέλα ή θαθνπνηεκέλα; ηακαηά, άξαγε, ε δνπιεηά 

ηνπ δαζθάινπ-έηζη απιά-κπξνζηά ζην καπξνπίλαθα; Οη αληηδξάζεηο ήηαλ εμαηξεηηθέο, ην 

θηικ είρε κηα ηεξάζηηα θαη αλαπάληερε επηηπρία θαη εμαηξεηηθή απνδνρή απφ ηηο 

θνηλφηεηεο, ηνπο δαζθάινπο, ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Λάβακε ρηιηάδεο επηζηνιέο θαη γξάκκαηα πνπ έιεγαλ φηη ην θηικ είλαη απφιπηα απζεληηθφ 

θαη ζσζηφ. Κάπνηνη δάζθαινη, κνπ είπαλ, φηη ελψ ζθφπεπαλ λα παξαηηεζνχλ, φηαλ είδαλ 

ηελ ηαηλία, απνθάζηζαλ λα ζπλερίζνπλ. Έλαο απφ απηνχο, κνπ είπε πσο πήξε θνπξάγην 

γηα λα παιέςεη άιια ηξία ρξφληα. Έιαβα επίζεο, έλα γξάκκα απφ έλα ςπρίαηξν πνπ 

εηδηθεχεηαη ζε πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ. Μνπ έγξαςε φηη ρξεζηκνπνηνχζε ην θηικ ζηηο 

ζπλεδξίεο ηνπ, κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο αζζελείο ηνπ. Δπίζεο, κνπ αλέθεξαλ 

φηη κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ είδαλ ηελ ηαηλία, έδησμαλ ηνπο επηζεσξεηέο απφ ηα ζρνιεία 

ηνπο. Απηφ είλαη κία κεγάιε λίθε, αλ θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ηεο θπβέξλεζεο δελ ππήξμε 

δηάινγνο. ηαλ κίιεζα κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, κνπ είπε πσο ε ζθελή κε ηνλ 

επηζεσξεηή θαη ηνλ Νηαληέι ήηαλ πνιχ αθξηβήο. κσο, ν νπνηνζδήπνηε δηάινγνο 

ζηακάηεζε εθεί. ηε ζπλέρεηα, έθπγε γηα λα θάεη κεξηθά... ζάληνπηηο» (Phillips, 1999). 

πκπεξάζκαηα 

Ζ Γαιιία δηαζέηεη κηα πινχζηα ηζηνξία θαη κηα ζπνπδαία θηλεκαηνγξαθηθή παξάδνζε. 

ηα πιαίζηα ηνπ είδνπο ησλ School Movies, ε ηαηλία ηνπ Μπεξηξάλ Σαβεξληέ «It all starts 

today- Ça commence aujourd‘hui», αλαπηχζζεη κηα ζπλαξπαζηηθή επηρεηξεκαηνινγία 

απνδφκεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ Γαιιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία 

απηή, αλ θαη κπζνπιαζηηθή, είλαη ξεαιηζηηθή θαη πιήξεο. Παξάιιεια, ρσξίο λα 

πξνζθέξεη ή λα πξνηείλεη εχθνιεο ιχζεηο, ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ην παξφλ 

θαη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο, φρη κφλν ζηε Γαιιία, αιιά ζ‘ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σα 

ζέκαηα πνπ ζέηεη έρνπλ λα θάλνπλ, αθελφο κε ηνλ νηθνλνκηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, 

αθεηέξνπ κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο. Σν παξφλ άξζξν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξφηππν γηα αλάινγεο αλαιχζεηο ζηα πιαίζηα ησλ επηξξνψλ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ κέζνπ 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη.   

Αλαθνξέο 
 Bertrand Tavernier, (θελνζέηεο), retrieved 15 April 2015, from 

http://www.imdb.com/name/nm0851724/ 

 Ça commence aujourd‘hui (1999), (Σαηλία), retrieved 15 April 2015, from 

http://www.imdb.com/title/tt0186730/?ref_=nm_knf_i3 

 Hay, S., (2000), Bertrand Tavernier: The Film-maker of Lyon, London: I.B.Tauris & Co Ltd 

http://www.imdb.com/name/nm0851724/
http://www.imdb.com/title/tt0186730/?ref_=nm_knf_i3
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 It All Starts Today (Σαηλία), retrieved 15 April 2015, from 

http://en.wikipedia.org/wiki/It_All_Starts_Today 

 Richard Phillips, (10 July, 1999) «An interview with Bertrand Tavernier», retrieved 15 April, 2015, 

from  http://www.wsws.org/en/articles/1999/07/sff2-j10.html  

 Tavernier B. (1999), It all starts today (Σαηλία), Παξίζη,   Canal+, Les Films Alain Sarde, Little Bear,    

TF1 Films Production 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/It_All_Starts_Today
http://www.wsws.org/en/articles/1999/07/sff2-j10.html
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Φηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ην 

πξφβιεκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 
 

Ζιηφπνπινο Παλαγηψηεο 

Γξ. Φηινζνθίαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

ksatriya@tri.forthnet.gr 

Μπνπκπνχιε Παλαγηψηα 

Ms Ζζηθή Φηινζνθία, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

boubouli11@yahoo.com 

 
 

Πεξίιεςε 
Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη απφξξνηα ησλ εμειίμεσλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη φηη δηεπθνιχλεη ηνπο ελήιηθεο λα καζαίλνπλ κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ, θαη 

απφ ηελ άλεζε ηνπ δηθνχ ηνπο ρψξνπ. Οη ζπνπδαζηέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ειέγρνπλ ην πιηθφ, 

ελψ πξνάγεηαη ε απηναμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε φιεο ηεο δηδαζθαιίαο. Αλαπφθεπθηα φκσο, ράλεηαη ε 

άκεζε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο παξαθνινπζνχλ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, αλεμάξηεην πνιιάθηο απφ ηηο αλάγθεο ή ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. ηε 

θηινζνθία ηεο παηδείαο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζπλάθεηα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνβιεκαηνζεζία. Καηά ηνλ σθξάηε, ζην δηάινγν Φαίδξνο, φπνπ ηνλίδεηαη ε αμία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

θαη ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πεξηνξίδνληαη θαη ε κάζεζε δελ νινθιεξψλεηαη, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδεπηηθφ θαηλφκελν ιακβάλεη ρψξα δίρσο ηελ άκεζε δηαινγηθή επαθή. Απφ ηελ 

άιιε, λεφηεξνη θηιφζνθνη, ππήξμαλ ππέξκαρνη ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηεπθνιπληηθψλ παξεκβάζεψλ ηεο. 

Ο Νίηζε πξνζέβιεπε ζην λα μεπεξάζνπκε ηνπο αλζξψπηλνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα γίλνπκε ππεξάλζξσπνη, 

παξαδνρή πνπ παξσζεί άκεζα ζηελ αλζξψπηλε βειηίσζε κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ ηερλνινγίαο. ηελ 

παξνχζα εξγαζία, θαηαδεηθλχεηαη πσο ε κνλνκέξεηα ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί, γη‘ απηφ πξνηείλεηαη 

αθνινχζσο ν ζπλδπαζκφο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξφζσπν-κε- πξφζσπν δηδαζθαιία, ε 

ιεγφκελε κεηθηή κάζεζε. 

Λέμεηο- θιεηδηά: θηινζνθία ηεο παηδείαο, εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο, κεηθηή κάζεζε. 

 

 

 

Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Αθνχ γίλεη κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ 

κνξθψλ κε ηηο νπνίεο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έγηλε θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζζεί ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αμία 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ -θαηά ηνλ σθξάηε- αιιά θαη κε ηε ζηάζε ησλ ππαξμηζηψλ 

θηινζφθσλ έλαληη ηεο ηερλνινγίαο. θνπφο ηεο παξνχζαο εηζεγήζεσο είλαη λα 

θαηαδεηρζεί φηη ε ηερλνινγία είλαη ρξήζηκε θαη επηζπκεηή, αξθεί λα ππάξρεη νξζνινγηθή 

ρξήζε, θαζψο θαη λα θαηαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Πξνηείλεηαη φηη ε κεηθηή κάζεζε είλαη ε πην πξφζθνξε ιχζε, ηδίσο ζε 

ελήιηθεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα θάλνπλ ιεινγηζκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

ώκα 

Μέζνδνο 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε αθνινπζείηαη ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο. Οη ζπγγξαθείο 

παξνπζίαζαλ ηε ζέζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηε κάζεζε, κέζα απφ ηελ 
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αληηπαξαβνιή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο επί ηε βάζεη 

παξακέηξσλ απφ ηε θηινζνθία ηεο παηδείαο. 

Απνηειέζκαηα 

Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη κφλν ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηελ ηερλνινγία δχλαηαη λα επσθειήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αλάγθεο θαη ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαζψο θαη ηηο δηάρξνλεο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο κάζεζεο. Απηφ δχλαηαη λα πξαγκαησζεί κφλν κέζσ ηεο κεηθηήο 

δηδαζθαιίαο. 

πδήηεζε 

Απφ ηελ αξραηφηεηα, νη θηιφζνθνη επεζήκαλαλ ηελ ππεξνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ν 

νπνίνο επλννχζε ηελ δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Φηιφζνθνη φπσο ν σθξάηεο απέθεπγαλ 

λα γξάθνπλ, δηφηη ήηαλ ππέξκαρνη ηεο ακεζφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ 

πξφζσπν-κε-πξφζσπν επαθή. Αξγφηεξα, ν εηζεγεηήο ηνπ ππαξμηζκνχ, αίξελ 

Κίξθεγθσξ, αλαθέξζεθε ζηνλ θίλδπλν ηεο απξφζσπεο επηθνηλσλίαο.  Ζ ζέζε απηή ηνπ 

Κίξθεγθσξ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ εηζβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δσή καο. Ζ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη εηζβάιιεη ζηε δσή καο κε φιν θαη πην έληνλν ξπζκφ, ελψ νη 

ζχγρξνλνη ξπζκνί δσήο, ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία. Σειηθά, αθελφο δελ πξέπεη λα είκαζηε 

δνγκαηηθά αληίζεηνη ζηελ πξφνδν, αθεηέξνπ ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζνπκε ηελ 

αλεμέιεγθηε δχλακε πνπ ε ηερλνινγία έρεη απνθηήζεη. Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ην 

δηαδίθηπν πξέπεη λα θαηαζηεί κέζν δηδαζθαιίαο θαη φρη λα αληηθαηαζηήζεη ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ. 

Ζ είζνδνο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 

Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

θαηλνηφκνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο καζεκάησλ, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαθίλεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο εηθνληθήο ηάμεο πνπ παξέρεη 

δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην δηαδίθηπν, αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία γηα λα εληζρχζεη ηε καζεζηαθή 

εκπεηξία. Ζ κάζεζε αλάγεηαη ζε κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

θηλεηνπνηνχληαη γηα λα δηεξεπλήζνπλ ελαιιαθηηθά κνλνπάηηα. ηε λέα γεληά ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ απαηηνχληαη λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ εθπαηδεπηψλ, εθπαηδεπφκελσλ, πξνγξακκαηηζηψλ θαη ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ πινπνίεζήο ηνπο (Παπαληθνιάνπ & Γξεγνξηάδνπ, 

2005). 

Ο ππνινγηζηήο ζήκεξα, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο πνπ ηνπο ρσξίδεη. Οη 

άλζξσπνη έρνπλ εηζέιζεη ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, θαζψο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε επνρή ζην παξειζφλ. Ζ δηα 

βίνπ κάζεζε αλαδεηθλχεηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο 

γλψζεο θαη ζηε κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

αλαδεηθλχνπλ σο θπξίαξρν εξγαιείν ησλ επεξρφκελσλ κεηαβνιψλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ζ δηεζλήο εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα βξίζθεηαη 

αληηκέησπε κε ηελ νινέλα απμαλφκελε αλάγθε επαλεθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (Αλαζηαζηάδεο θ. ά., 2005).  
Ζ πνιππινθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αθελφο δηεπθνιχλεη πνιιέο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, αθεηέξνπ δπζρεξαίλεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζπλζεηηθή δεκηνπξγία δηδαθηηθνχ 
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πιηθνχ κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ, δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία ζχλζεζεο γξαπηνχ ιφγνπ, εηθφλσλ 

θαη ήρσλ, αιιά κηα ζχλζεηε ελαιιαζζφκελε δηαδηθαζία ζχλζεζεο απηψλ. Δπίζεο, ην δηαδίθηπν 

ππνθαηέζηεζε ην παξαδνζηαθφ καζεζηαθφ παθέην, ρσξίο λα επεξεάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένπλ ην καζεζηαθφ πιηθφ κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Μειίζηα & Υίιι, 2001). 

 

Καζψο ε ειεθηξνληθή θαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ηείλνπλ λα γίλνπλ φιν θαη 

πην ζεκαληηθέο, δηαθαίλεηαη πσο κηα κνλνδηάζηαηα ηερλνινγηθή πξνζέγγηζε δελ εγγπάηαη 

ηελ επηηπρή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Ζ κειέηε παηδαγσγηθψλ – καζεζηαθψλ αξρψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο, απνδεηθλχεηαη φιν θαη πην αλαγθαία γηα ηελ 

επηηπρή εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Ζ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εληφο ελφο πιαηζίνπ θπζηθήο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο, αιιά 

ρσξίο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Ζ θπζηθή απφζηαζε δελ απνηειεί πιένλ εκπφδην, 

αθνχ ε πνηθηιία ησλ κέζσλ θαη ε θαηάιιειε εθαξκνγή ηνπο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο πςειήο πνηφηεηαο (Lionarakis, 1998).  

Δλψ νη εθπαηδεπηέο είλαη αξθεηά θαηλνηφκνη κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε, πνιιέο πξνζπάζεηεο δελ ραίξνπλ ηεο αλακελφκελεο απνδνρήο, ιφγσ 

ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο. 

Σν πξφβιεκα απηφ γίλεηαη φιν θαη πην έληνλν κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ σο εξγαιείν κάζεζεο. Οη εηθνληθνί θφζκνη παξέρνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ επθαηξία λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλερψο 

εθηηκνχλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη αμηνινγνχλ ηελ ζθέςε ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε επηδηψθεη λα 

ελαξκνληζηεί κε ηηο αλάγθεο ηεο λέαο επνρήο πνπ ππαγνξεχεη αλνηθηά, επέιηθηα θαη 

επηθεληξσκέλα ζην καζεηή ζπζηήκαηα, ηα νπνία δελ πξναπαηηνχλ ηε θπζηθή παξνπζία 

ζηελ ηάμε. Ζ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία, θαζψο 

επέηξεςε ζε απνθιεηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε κάζεζε. Οη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε πιηθφ απφ θάζε πιεπξά ηνπ πιαλήηε 

θαη λα εκπινπηίζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 

Πιενλεθηήκαηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Ζ δπλακηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ αμηνπνηψληαο 

ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, θαζψο θαη νη ζπλερείο εμειίμεηο ζην πεδίν ησλ καζεζηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζε κηα λέα ζεψξεζε ηνπ πεδίνπ ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηε δηάδνζε ηνπ φξνπ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-

learning). Χο ειεθηξνληθή κάζεζε νξίδεηαη ε δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη κέζσ 

ππνινγηζηή, CD-ROM, Internet ή Intranet θαη κπνξεί λα θαζνδεγείηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή (ζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε) ή λα ζρεδηάδεηαη γηα αηνκηθή κειέηε 

(αζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε) (Clark & Mayer, 2007).  

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ αλνηθηήο κάζεζεο, 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε δπζθνιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ζ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ φια ηα 

εθφδηα πνπ ζα ηνπο θάλνπλ ελεξγά θαη αληαγσληζηηθά κέιε ζηελ θνηλσλία.  

Ζ εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο παξέρεη επθαηξίεο κφξθσζεο ζε έλα πιήζνο 

ζπνπδαζηψλ, νη νπνίνη επηιέγνπλ ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα κάζνπλ θαη έηζη ε 

δηδαζθαιία πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Τπάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ έλα 

δεκηνπξγεκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε απνηέιεζκα ν ζπνπδαζηήο λα ζέηεη εμ αξρήο 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα θαζίζηαηαη ηθαλφο λα απηναμηνινγεί αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ηελ 

πξφνδφ ηνπ. Οη ζπνπδαζηέο δελ ζεσξνχληαη παζεηηθνί απνδέθηεο θάπνηαο νξζήο θξίζεο 

πνπ ηνπο κεηαδφζεθε κέζα απφ θάπνηα καζήκαηα, αιιά ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ 
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πξαγκαηηθή ή πξνζνκνηνχκελε επηθνηλσλία, ε νπνία πξνάγεη ηε κάζεζε θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ. ηε δηαδηθηπαθή κάζεζε εηζάγνληαη θαηλνχξηα ζηνηρεία ζε 

ζεκεία πνπ νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα ηα αθνκνηψζνπλ, αληαπνθξηλφκελα ζε κεγάιν 

βαζκφ ζην ξπζκφ θαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Holmberg, 2002).
 
 

Οη εθπαηδεπφκελνη δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνλ 

εθπαηδεπηή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην κάζεκα, ελψ ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο παξακέλεη επίθαηξν, αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζηα πην 

πξφζθαηα δεδνκέλα. Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πεξηζζφηεξν έιεγρν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πιηθφ, θαζψο θαη λα 

απηναμηνινγνχληαη θαη λα αμηνινγνχλ ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, αιιά θαη ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο. πκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ελψ ελζαξξχλεηαη ε 

θξηηηθή ζθέςε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχνληαη νη πην θιεηζηνί ραξαθηήξεο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ λέα πξάγκαηα θαη λα θάλνπλ ιάζε, ρσξίο λα εθζέζνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο ζηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο. Σα ιάζε δελ απνθαιχπηνληαη ζε φιε ζηελ ηάμε, 

παξά κφλν ζηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν αηνκηθά. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν θάζε 

εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα ζπλερίζεη ηνπο θχθινπο καζεκάησλ ή ην πξφγξακκα, αλάινγα 

κε ην θαηά πφζν έρεη θαηαλνήζεη ηε δηδαθηέα χιε. Έηζη, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

καζαίλνπλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο. Ο θχθινο καζεκάησλ πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αδπλακίεο, ηηο δπλαηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Αλ θαη ε αξρηθή πξνεηνηκαζία είλαη αξθεηά πην ρξνλνβφξα απφ εθείλε κηαο 

παξαδνζηαθήο ζεηξάο καζεκάησλ, νη εθπαηδεπηέο έρνπλ πνιχ κηθξφηεξν θφξην εξγαζίαο 

θαηά ηελ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο ζε άιιεο ηάμεηο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπφκελνη 

εμνηθνλνκνχλ ρξφλν, πεξηνξίδνληαο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο απφ θαη πξνο ηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. Σν είδνο απηφ  ηεο κάζεζεο επηιέγεηαη ζήκεξα απφ έλα κεγάιν αξηζκφ 

αλζξψπσλ, δηφηη παξέρεη άλεζε, επειημία θαη πξνζαξκνγή ηεο κεζφδνπ εθπαίδεπζεο ζηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Τπάξρνπλ ζπνπδαζηέο πνπ αδπλαηνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ιφγσ θάπνηαο αλαπεξίαο ή 

αζζέλεηαο, ε νπνία απαηηεί λνζειεία ζε λνζνθνκείν. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο ζπνπδαζηέο 

επηιέγνπλ απηφ ην είδνο κάζεζεο επεηδή νη νηθνγελεηαθέο, επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ππνρξεψζεηο δεζκεχνπλ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν, 

ιηγφηεξν ειθπζηηθφ ή κε ξεαιηζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Holmberg, 2002). 

 

Μεηνλεθηήκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Έλα πξνπαξαζθεπαζκέλν κάζεκα δελ κπνξεί σζηφζν λα είλαη πάληα έλα πιήξεο 

ππνθαηάζηαην ηνπ θαζεγεηή ζηελ αίζνπζα, δηφηη ν θαζεγεηήο δελ δηδάζθεη κφλν, αιιά 

ζπγρξφλσο παξαδίδεη, αθνχεη θαη αιιεινεπηδξά κε ηνπο ζπνπδαζηέο. Ο ζπνπδαζηήο έρεη 

βέβαηα ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο, λα δεηάεη ζπκβνπιέο θαη λα επηθνηλσλεί 

κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ, φκσο ε εθπαίδεπζε δελ έρεη ηα ζεηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο 

πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιίαο πνπ γίλεηαη εληφο κηαο αίζνπζαο. Έλα απφ ηα βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα ηεο εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο είλαη φηη ζηεξείηαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ηεο ζσθξαηηθήο κεζφδνπ. Ο σθξάηεο -σο δάζθαινο- ρξεζηκνπνηψληαο ηε καηεπηηθή 

κέζνδν, εκβαζχλεη κέζα ζηελ ςπρή ηνπ καζεηή θαη θέξεη ζην θσο ηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ 

ηνπ. Δίλαη κηα κπζηαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηε κπεηηθή κέζνδν ηεο πξνζέγγηζεο 

δχν ςπρψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ. Ο θάζε καζεηήο πνπ αθνινπζεί ηε ζσθξαηηθή 

δηδαζθαιία, σο άιινο Πιάησλ, βαδίδεη ζηελ αηξαπφ ηεο καζεηείαο. Ο θάζε 

εθπαηδεπφκελνο πηνζεηεί ηηο αξεηέο ηεο αθνζίσζεο θαη ηεο έξεπλαο, αξεηέο ππαξθηέο 

κφλν ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία (Παηηαθφο, 2011). 

ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, δηεπθνιχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε κάζεζε, δηφηη νη 

εθπαηδεπηέο παξέρνπλ επεμεγήζεηο θαη ζρφιηα ζηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 
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ζπνπδαζηέο ζην ζπίηη ηνπο. Ζ επαθή κε ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ε απνηίκεζε ηεο πξνφδνπ 

ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά, παξέρνληαο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ηξνπνπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο 

επηζπκίεο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπο (Holmberg, 2002).  

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηε δηάζεζε θαη ηα θίλεηξα ηφζν 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηψλ. Βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ζηηο ζπλήζεηεο, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη 

ηελ θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ 

αλάπηπμε επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

(Massie, 2000). 

ζνλ αθνξά ηελ απψιεηα ησλ κε γισζζηθψλ πιεπξψλ ηεο επηθνηλσλίαο, φζνη 

έρνπλ δηδάμεη ζε κηα ηάμε γλσξίδνπλ πσο κηα απιή καηηά είλαη αξθεηή γηα λα θαηαιάβεη ν 

εθπαηδεπηήο πνηνη καζεηέο βαξηνχληαη ή είλαη θνπξαζκέλνη, πφζνη θαηαιαβαίλνπλ ηη 

ζπδεηείηαη, πνηνη θξαηνχλ πξνζεθηηθά ζεκεηψζεηο θ.ιπ. Ο ηειεεθπαηδεπηήο ζηεξείηαη 

απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν λα πξνζαξκφζεη ην κάζεκά ηνπ 

ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ιηγφηεξεο πξνζσπηθέο 

επαθέο κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

πεξηνξίδνληαη σο έλα βαζκφ, δηφηη ν εθπαηδεπφκελνο απνθεχγεη ηελ επαθή κε ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπφκελνπο ή ηνλ εθπαηδεπηή, θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ζε έλα βαζκφ ε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ 

αµνηβαίν ζεβαζµφ, ηελ αµνηβαία εµπηζηνζχλε, ην αµνηβαίν ελδηαθέξνλ, ηελ 

ελζπλαίζζεζε, ηελ έµθαζε ζηηο ζεηηθέο ελέξγεηεο παξά ζηα ιάζε, ηελ απνδνρή ησλ 

αδπλαµηψλ θαη ηελ αµνηβαία έθθξαζε ζπλαηζζεµάησλ (Dinkmeyer & Mc Kay, 1980). 

Χζηφζν, φια απηά πεξηνξίδνληαη σο έλα βαζκφ, φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο επηθνηλσλεί κφλν 

κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ζηεξείηαη ηεο πξνζσπηθήο επαθήο.   

Ζ επηθνηλσλία απνηειεί έλα βαζηθφ γλψξηζµα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζην πιαίζην 

ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο. χµθσλα µε ηνλ ηαµάηε (2005:21): «Ζ επηθνηλσλία 

«απνηειεί αλαηξνθνδνηνχµελε δηαδηθαζία αµνηβαίαο µεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπλαηζζεµαηηθψλ µελπµάησλ απφ έλα άηνµν πξνο έλα άιιν, άµεζα ή µε ηε 

δηαµεζνιάβεζε ελφο µέζνπ επηθνηλσλίαο, µε ζπγθεθξηµέλε πξφζεζε θαη ζθνπφ σο 

πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο ζπγθεθξηµέλνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζµαηνο» 

Ο πξνθνξηθφο θαη παηδαγσγηθφο ιφγνο παξαγθσλίδεηαη νινθιεξσηηθά κέζα απφ 

ηελ εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο. Υάλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζεκειηψλνπλ κηα εζηθή 

θαη ακνηβαία δηακνξθσηηθή επαθή. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν δηάινγνο Φαίδξνο, ζηνλ 

νπνίν ν σθξάηεο θαη ν λεαξφο Φαίδξνο ζπδεηάλε γηα ηα νθέιε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

Ο σθξάηεο ππνζηεξίδεη ηελ ππεξνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ έλαληη ηεο ζηείξαο 

επαλάιεςεο θαη ηεο απξφζσπεο επηθνηλσλίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Έλα θείκελν κπνξεί λα 

παξεξκελεπηεί απφ θάπνηνλ πνπ δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

ζεκαζία. ην γξαπηφ ιφγν, ν νκηιεηήο φληαο παξψλ, εγγπάηαη ηελ αιεζηλή εξκελεία ηεο 

επηθνηλσλίαο. Σφζν γηα ηνλ Πιάησλα, φζν θαη γηα ηνλ σθξάηε, ν ιφγνο απνηειεί ην κέζν 

ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο νινθιήξσζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο. ηνλ Φαίδξν, ν σθξάηεο 

αλαθέξεηαη ζην κχζν ηνπ Θεπζ, ηεο αηγππηηαθήο εθείλεο ζεφηεηαο πνπ πέξα απφ ηνπο 

αξηζκνχο, ηε γεσκεηξία θαη ηελ αζηξνλνκία, επηλφεζε ηα γξάκκαηα. Ο Θεπζ ιέεη ζην 

βαζηιηά Θακνχο φηη ν γξαπηφο ιφγνο ζα ηνπο θέξεη κλήκε θαη ζνθία. Χζηφζν, ν Θακνχο 

ζεσξεί φηη ε γξαθή εμαζζελεί ηε κλήκε θαη ηε ζνθία. Ο σθξάηεο εμάιινπ, έλαο απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο θηινζφθνπο φισλ ησλ επνρψλ, δελ έγξαςε πνηέ ν ίδηνο. Αληίζεηα 

ππεζηήξηδε φηη ε απζεληηθή γλψζε ππάξρεη κφλν εληφο ηνπ δσληαλνχ ιφγνπ θαη ηεο 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή, ν δάζθαινο 
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κπνξεί λα γλσξίδεη εάλ έρεη θαηαλνήζεη ν καζεηήο. Σν απζεληηθφ λφεκα κεηαθέξεηαη 

κέζα απφ ην κέζν ηεο θσλήο (Dooley & Kavanagh, 2007). 

Ο ηξφπνο κάζεζεο κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ δελ είλαη πξφζθνξνο ζε φινπο, παξφιν 

πνπ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, ιφγσ ηεο άξζεο ησλ ρσξνρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο ρξήζεο πνιιαπιψλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο. Σα καζήκαηα κέζσ δηαδηθηχνπ 

απαηηνχλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή, δηφηη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ επειημία πνπ έρεη ε 

παξαδνζηαθή ηάμε (Βξαζίδαο & Ρεηαιήο, 2005). 

Ο Νίηζε πξνζέβιεπε ζην λα μεπεξάζνπκε ηνπο αλζξψπηλνπο πεξηνξηζκνχο καο θαη 

λα γίλνπκε ππεξάλζξσπνη, θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε ζήκεξα λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηηο 

απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη ην δηαδίθηπν. Αλ φκσο ην ζψκα παίδεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πλεπκαηηθή θαη δηαλνεηηθή δσή, θαηά ηνλ Νίηζε ε απειεπζέξσζε 

απφ ηα φξηα πνπ καο επηβάιιεη ην ζψκα καο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, απνηειεί θαηά 

εηξσληθφ ηξφπν θαη ηελ Αρίιιεην πηέξλα ηνπ. Ο Κίξθεγθσξ ζηε Λνγνηερληθή Δπηζθφπεζε 

πνπ έγξαςε ην 1846, πεξηιακβάλεη έλα δνθίκην κε ηίηιν «Ζ εκεξηλή Δπνρή», φπνπ 

πξνεηδνπνηεί φηη ε επνρή πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληδηνηειή ζηνραζκφ θαη πεξηέξγεηα 

ζα ηζνπεδψζεη φιεο ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη αμία. Ο Νίηζε έδσζε 

φλνκα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ απνθάιεζε «κεδεληζκφ», αθνχ φια θαίλνληαη ζε 

απηή ίζα θαη φκνηα.  

«Ο Κίξθεγθσξ ζεσξεί ηε δεκφζηα ζθαίξα σο λέν επηθίλδπλν πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν ζην 

νπνίν ν κεδεληζκφο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ Σχπν απνθαιχπηεη θάηη ην νπνίν ήηαλ εμαξρήο 

βαζηά εζθαικέλν ζηελ πεξί απνζηαζηνπνηεκέλνπ ζηνραζκνχ ηδέα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Έηζη, 

ελψ ν Υάκπεξκαο ελδηαθέξεηαη λα αλαβηψζεη ηηο εζηθέο θαη πνιηηηθέο αξεηέο ηεο δεκφζηαο 

ζθαίξαο, ν Κίξθεγθσξ πξνεηδνπνηεί φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηαζψζνπκε ηε δεκφζηα 

ζθαίξα, εθφζνλ, αληίζεηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαη ζηξαηεπκέλεο νκάδεο, απηή ήηαλ 

εμαξρήο ε πεγή ηεο ηζνπέδσζεο» (Dreyfus, 2003, 141).  

Ζ δεκφζηα ζθαίξα θαηά ηνλ Κίξθεγθσξ απνηειεί έλαλ απνζηαζηνπνηεκέλν θφζκν. 

Ο Σχπνο θαη ε αλσλπκία φπσο θαη ζήκεξα ην δηαδίθηπν θαίλνληαη ζπλεπψο σο κέζα πνπ 

αλ δελ γίλεηαη νξζή ηνπο ρξήζε, απνκαθξχλνπλ παξά ζπλδένπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

 

πκπεξάζκαηα 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθπαίδεπζε απφ 

απφζηαζε είλαη ε κνλαδηθή επηινγή. Οη παξαδνζηαθέο ηερληθέο εθπαίδεπζεο δελ κπνξνχλ 

φκσο λα εθαξκνζηνχλ απηνχζηεο ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. Υξεηάδεηαη ζηαδηαθή 

πξνζαξκνγή, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ ην κνηίβν ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ην νπνίν έρνπλ κεγαιψζεη θαη έρνπλ αθνινπζήζεη ζηε βαζηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε. Γη‘ απηφ ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπλδπαζκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε «πξφζσπν κε πξφζσπν». Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

κεησζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε θαη ζα εληζρπζεί ζηαδηαθά ν 

βαζκφο δηείζδπζήο ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ κάζεζε απηή απνθαιείηαη κεηθηή 

κάζεζε θαη πξνζθέξεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο, φπσο ε ζχγρξνλε θαη ε αζχγρξνλε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ε επαλαιακβαλφκελε εθκάζεζε θαη ε 

δηακνηξαδφκελε γλψζε (Μάξθειινο θ. ά., 2001). 

Αξρηθά ε εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο, επηδηψθνληαο λα επσθειεζεί  θαη απφ ηε 

δηαδηθηπαθή κάζεζε αιιά θαη απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε εληφο ησλ αηζνπζψλ, 

ζπλδπαδφηαλ κε ηηο κεηθηέο ζεηξέο καζεκάησλ (sandwich courses). ηα καζήκαηα απηά 

γηλφηαλ εηζαγσγηθή πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία  ζηελ αξρή ησλ ζπνπδψλ θαη 

πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία αλαθεθαιαίσζεο κεηά ηελ αηνκηθή κειέηε ησλ 

καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο. Υξεζηκνπνηνχληαλ ε πεξηζηαζηαθή δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία έπξεπε λα παξαδνζνχλ θάπνηεο εξγαζίεο ζηνπο εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη ηηο 
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επέζηξεθαλ κε ζρφιηα ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο 

(Αλαζηαζηάδεο θ. ά., 2005).  

χκθσλα κε ηνπο Brammer, Shostrom, θαη Abrego (1989) ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν επεηδή απνηειεί ην θπξηψηεξν κέζν γηα ηελ εθκαίεπζε θαη ην 

ρεηξηζκφ ζεκαληηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδεψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειάηε, αιιά επίζεο θαη επεηδή ζπρλά θαζνξίδεη θαη ην αλ ε φιε 

ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ηειηθά ζα ζπλερηζηεί. 

Ζ πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζε θαη 

ηελ ζπµπεξηθνξά ησλ µαζεηψλ θαη ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηνπ µαζεζηαθνχ θιίµαηνο. Οη 

θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη µαζεηψλ ζπληεινχλ ζηε µάζεζε, 

δηαµνξθψλνπλ ζπλζήθεο εµπηζηνζχλεο θαη ζεβαζµνχ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο µε 

απνηέιεζµα λα εμαζθαιίδεηαη ρξφλνο θαη δηάζεζε γηα ηηο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηαλ ινηπφλ γίλεηαη ζρεδηαζκφο ησλ καζεκάησλ, νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ 

ιεινγηζκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ψζηε λα λα κελ επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Ζ πξνζθφιιεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ηφζν ζηελ 

απνμέλσζε θαη ζηελ αιινηξίσζε ησλ αλζξψπσλ, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε κίαο ζηάζεο 

παζεηηθφηεηαο, αδηαθνξίαο, αιιά θαη αδξάλεηαο απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηεο. Βέβαηα, ε κνλνκέξεηα ζηε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη πξνο 

φθεινο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Με ηελ παξνχζα εηζήγεζε πξνζπαζήζακε λα 

επηζεκάλνπκε ηνπο θηλδχλνπο κηαο ελδερφκελεο εζηίαζεο απνθιεηζηηθά ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη λα πξνηείλνπκε ηε κεηθηή κάζεζε, ε νπνία βαζίδεηαη εμίζνπ 

θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. 
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Περύληψη 
 

την παροϑςα εργαςύα παρουςιϊζεται η ανϊγκη για την εφαρμογό ηθικών θεωριών ςτο  πλαύςιο τησ 
επύλυςησ προβλημϊτων που αναδϑονται ςτο χώρο του ςχολεύου. Υορϋασ τησ εφαρμογόσ αυτόσ εύναι 
ο εκπαιδευτικϐσ ο οπούοσ καλεύται να διαχειριςτεύ καταςτϊςεισ οι οπούεσ κϊθε φορϊ επηρεϊζονται 
απϐ το πολιτιςμικϐ πλαύςιο ςτο οπούο προκϑπτουν. Η αντιμετώπιςη των καταςτϊςεων αυτών 
ςτηρύζονται/ ό πρϋπει να ςτηρύζονται ςε λογικϊ επιχειρόματα και αρχϋσ με ςτϐχο πϊντα την πρϐοδο, 
προςταςύα και βελτύωςη των μαθητών ϐπωσ ϊλλωςτε καθορύζεται απϐ το ρϐλο του εκπαιδευτικοϑ. 
Γι΄ αυτϐν ακριβώσ το λϐγο οι επιλογϋσ των εκπαιδευτικών ςτο ςχολικϐ χώρο εύναι κρύςιμο να 
βαςύζονται ςτην επιλογό του ηθικϊ ¨ςωςτοϑ¨ με ϐ,τι αυτϐ ςυνεπϊγεται. 
 
Λϋξεισ κλειδιϊ:  φιλοςοφικό ηθικό, εφαρμοςμϋνη ηθικό, αξύεσ, ηθικϐ πρϐβλημα 
 

Δηζαγσγή 

 την εργαςύα αναφϋρονται οι λϐγοι που η Υιλοςοφύα τησ Παιδεύασ εύναι χρόςιμο να 
βοηθόςει πιο ςυνειδητϊ ςόμερα ςτα ζητόματα τησ εκπαύδευςησ και με ποιουσ ακριβώσ 
τρϐπουσ. τϐχοσ εύναι να προςδιοριςτεύ το τι ςημαύνει  η ηθικό ςτην εκπαύδευςη, να 
διαχωριςτεύ απϐ την ηθικϐτητα με την οπούα πολλϋσ φορϋσ ςυγχϋεται, καθώσ επύςησ και να 
τονιςτεύ ϐτι η Υιλοςοφύα τησ Παιδεύασ, ϐχι πλϋον ωσ θεωρύα, αλλϊ ωσ εργαλεύο εφαρμογόσ 
ηθικών θεωριών μπορεύ να βοηθόςει τον εκπαιδευτικϐ ςτην αντιμετώπιςη των 
καθημερινών ηθικών προκλόςεων ςτο χώρο του ςχολεύου. Σϋλοσ, ςτϐχοσ εύναι να υπϊρξει 
ϋνασ προβληματιςμϐσ ϐςον αφορϊ  τη δϐμηςη των ηθικών βϊςεων για το επϊγγελμα του 
εκπαιδευτικοϑ. 
 

Η Υιλοςοφικό ηθικό 
Η φιλοςοφύα τησ παιδεύασ ςϑμφωνα με τη Θεοδωροποϑλου (2010) παρουςιϊζεται 

ωσ ϋνα αντικεύμενο με αρκετϋσ δυςκολύεσ, εξαιτύασ τησ φιλοςοφικόσ-θεωρητικόσ τησ 
υπϐςταςησ, ενώ μοιϊζει και αρκετϊ περύπλοκη η ςϑνδεςό τησ με το χώρο τησ εκπαύδευςησ. 
ήςο η εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα επενδϑει ςτην αντύληψη περύ τησ πρακτικόσ αξύασ και 
τησ διαμϐρφωςησ ενϐσ κοινοϑ νου, τϐςο ςτενεϑει ο ορύζοντασ τησ φιλοςοφύασ ςτο να 
επεξεργαςτεύ προβλόματα ςτον εκπαιδευτικϐ χώρο. Εύναι, λοιπϐν, κρύςιμο να φανεύ ςόμερα 
εϊν η φιλοςοφύα τησ παιδεύασ, αναγκαύα περιςςϐτερο απϐ ποτϋ, εύναι ικανό να 
διαπραγματευτεύ τα ςημαντικϊ ζητόματα τησ παιδεύασ (ςελ. 2). 

Οι  ηθικϋσ αρχϋσ που θεωρεύ ο Dewey πολϑ ςημαντικϋσ ϐςον αφορϊ την εκπαύδευςη 
εύναι οι εξόσ: 

 Ο ηθικϐσ ςκοπϐσ του ςχολεύου ο οπούοσ περιλαμβϊνει ηθικϋσ ιδϋεσ και ιδϋεσ ςχετικϊ 
με την ηθικό (morality) 

 Η ηθικό εκπαύδευςη που επιτυγχϊνεται μϋςω τησ κοινϐτητασ του ςχολεύου 
 Η ιδιαιτερϐτητα του προγρϊμματοσ ςπουδών 
 Η ψυχολογικό οπτικό τησ ηθικόσ εκπαύδευςησ και πιο ςυγκεκριμϋνα το ηθικϐ 

δύδαγμα που πρϋπει να ςυνειδητοποιεύται απϐ τα ϊτομα (Dewey, 1909, p. 1-48 ςτο 
Καραφϑλλησ, 2012) 

mailto:mariaparadisa@outlook.com
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Ο Henderson (1947, ς.12 ϐπ. αναφ. ςτο Καζεπύδησ, 1991) υποςτηρύζει πωσ η 
«εξϋταςη των φιλοςοφικών διαςτϊςεων κϊθε πολϑπλοκου φιλοςοφικοϑ ζητόματοσ ϋχει 
πϊντοτε λογικό και χρονικό προτεραιϐτητα ϋναντι τησ ϐποιασ εμπειρικόσ διερεϑνηςησ». Η 
Υιλοςοφύα τησ παιδεύασ ςϑμφωνα με τον οριςμϐ του εύναι η εφαρμογό τησ φιλοςοφύασ 
«ςτον εντοπιςμϐ, τη μελϋτη, την ανϊλυςη και την αποςαφόνιςη των εκπαιδευτικών 
προβλημϊτων, ςτην περιγραφό και βαθϑτερη κατανϐηςη τησ διαδικαςύασ, των 
προϒποθϋςεων, των αρχών και του τϋλουσ τησ παιδεύασ, ςτην αντύληψη, θϋαςη, προςϋγγιςη 
τησ εκπαιδευτικόσ πραγματικϐτητασ». Η Υιλοςοφύα τησ παιδεύασ περιλαμβϊνει την 
αναζότηςη των απαραύτητων εννοιών για την αποςαφόνιςη των διαφϐρων πτυχών τησ 
εκπαύδευςησ και τησ εκπαιδευτικόσ ορολογύασ, την ϋκθεςη των κϑριων ςυλλογιςμών και 
υποθϋςεων ςτισ οπούεσ ςτηρύζονται οι εκπαιδευτικϋσ αποφϊςεισ/επιλογϋσ. Εμπεριϋχει, 
επύςησ, την απαραύτητη αιτιολϐγηςη των ηθικών κατηγοριών για τη ςϑνδεςη τησ παιδεύασ 
με ϊλλα πεδύα τησ ανθρώπινησ δρϊςησ (Phenix, 1966, ς. 14 ςτο Καζεπύδησ, 1991). 

Ο ϊνθρωποσ υπϊρχει και λειτουργεύ, ωσ ιςτορικϐ και κοινωνικϐ ον, μϋςα ςε ϋνα 
ηθικϐ πλαύςιο, ϊλλεσ φορϋσ ςε ςυμφωνύα και ϊλλεσ φορϋσ ςε αντύθεςη με τισ αρχϋσ και τισ 
αξιολογικϋσ επιλογϋσ. Ϊνα απϐ τα μεγαλϑτερα και δυςκολϐτερα  επιτεϑγματα τησ 
διαδικαςύασ κοινωνικοπούηςησ ενϐσ ατϐμου εύναι η ικανϐτητϊ του να διαμορφώνει τη 
ςυμπεριφορϊ του με τϋτοιο τρϐπο ώςτε να εύναι ςυμβατό με τισ απαιτόςεισ τησ κοινωνύασ 
μϋςα ςτην οπούα ζει (Bandura, 1991). τη διαδικαςύα αυτό ςημαντικϐ ρϐλο ϋχει και η 
ικανϐτητϊ του να καταλαβαύνει και να αξιολογεύ ηθικϊ ϐχι μϐνο τη δικό του ςυμπεριφορϊ 
αλλϊ και των ϊλλων.  Η ϋννοια τησ ηθικόσ αναφϋρεται ςε ϋνα ςϑςτημα αξιολϐγηςησ τησ 
ανθρώπινησ δρϊςησ, δηλαδό τι εύναι καλϐ και τι κακϐ, χρόςιμο ό ϐχι, ηθικϐ ό ανόθικο, και η 
αξιολϐγηςη αυτό εξαρτϊται απϐ το βαθμϐ κατανϐηςησ, υιοθϋτηςησ και ςεβαςμοϑ των 
ςυγκεκριμϋνων κανϐνων και αξιών που υπϊρχουν ςε κϊθε κοινωνικϐ πλαύςιο (Hayes, 1994). 

Θα μποροϑςαμε ςτο ςημεύο αυτϐ να ορύςουμε την ϋννοια τησ ηθικόσ και να τη 
διαχωρύςουμε απϐ την ϋννοια τησ ηθικϐτητασ με την οπούα πολϑ ςυχνϊ τη ςυγχϋουμε. 
Τπϊρχει μια ςαφόσ διϊκριςη ανϊμεςα ςτη ηθικϐτητα (morality), και την  ηθικό (ethics) και 
θα κρύνουμε τον τρϐπο με τον οπούο το ηθικολογικϐ ςτοιχεύο διαποτύζει τη διακηρυγμϋνη 
ςκοποθεςύα τησ εκπαύδευςησ. Παρϊ την αναγνωριςμϋνη αξύα τησ ηθικολογύασ, η ηθικό και η 
ςχϋςη τησ με την εκπαύδευςη αποτελεύ κϊτι  πιο ευρϑ και  ςϑνθετο. Ο ϐροσ «ηθικολογικϐσ» 
επικεντρώνεται κυρύωσ ςτα καθόκοντα και τα δικαιώματα του ατϐμου - πολύτη. Ο 
ηθικολογικϐσ κανϐνασ αποκτϊ ϋναν προςτατευτικϐ ρϐλο για τα ϊτομα και γύνεται εργαλεύο 
απώθηςησ των ατομικϊ και κοινωνικϊ επικύνδυνων επιθυμιών ό προθϋςεων δύνοντασ ϋτςι 
προτεραιϐτητα ςτο ορθϐ ϋναντι του αγαθοϑ. Η ηθικολογικό προςϋγγιςη των προβλημϊτων 
δεν μπορεύ να καλϑψει ϐλο το φϊςμα των ηθικών κρύςεων και διακυβευμϊτων που 
περιλαμβϊνει η εκπαύδευςη. ε αντύθεςη με την ηθικϐτητα, η ηθικό δεν αντιμετωπύζει τη 
δρϊςη ςτη βϊςη τησ κατϊφαςησ ό τησ ϊρνηςησ τησ ηθικϐτητασ και του νϐμου, αλλϊ την 
αξιολογεύ ςτο πεδύο τϐςο τησ αυτο – δημιουργύασ ϐςο και τησ ανταπϐκριςησ ςτο κϊλεςμα 
του ϊλλων ατϐμων  με απώτερο ςκοπϐ  τη δημιουργύα μιασ ηθικόσ ζωόσ (Παπαςτεφϊνου, 
2011). 
  Η ενύςχυςη τησ ηθικόσ αποτελεύ ςημαντικό προτεραιϐτητα για κϊθε κοινωνύα. 
ημαντικϐσ φορϋασ τησ καλλιϋργειασ των ηθικών αξιών αποτελεύ η εκπαύδευςη. Οι 
ψυχολϐγοι και οι παιδαγωγού που εργϊζονται ςε αυτό την περιοχό υποςτηρύζουν ϐτι η 
προαγωγό τησ ηθικόσ εκπαύδευςησ μπορεύ να λειτουργόςει ωσ ϊμυνα ςτην παρατηροϑμενη 
παρακμό τησ ςϑγχρονησ κοινωνύασ. Προτεραιϐτητα θα πρϋπει να αποτελεύ η υποςτόριξό 
των νϋων ατϐμων με τϋτοιο τρϐπο ώςτε να χτύςουν ϋναν ηθικϐ χαρακτόρα που θα τουσ 
επιτρϋπει να αντιςτϋκονται με τη θϋληςό τουσ και ςθεναρϊ ςε δυνητικοϑσ κινδϑνουσ. Η 
φιλοςοφικό ρύζα αυτόσ τησ ϊποψησ ανϊγεται ςτισ απϐψεισ του ωκρϊτη («η αρετό εύναι 
διδακτό»), του Πλϊτωνα και του Αριςτοτϋλη (Darling-Smith, 1993 ςτο Πλατςύδου, 2001).  
  Ο Wittgenstain απορρύπτοντασ αυτό την προςϋγγιςη περύ ηθικόσ, η οπούα εύναι 
περιςςϐτερο κανονιςτικό,  υποςτηρύζει πωσ η ηθικό, ϐπωσ ακριβώσ και η λογικό, δεν 
αποτελεύ ϋνα υποκεύμενο με το δικϐ του ςώμα αληθειών αλλϊ αποτελεύ ϋνα πνεϑμα που 
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μπορεύ και δαπερνϊ κϊθε ςκϋψη και λϐγο. Τποςτηρύζει πωσ διαφορετικϊ η ηθικό θα 
προςϋκρουε παιδαγωγικϊ και φιλοςοφικϊ με τισ ϋννοιεσ τησ αυθεντικϐτητασ και ελευθερύασ 
του κϊθε προςώπου (Θεοδωροποϑλου,2014). 

Αν η αγωγό δεν εύναι αντικεύμενο δεδομϋνο, οϑτε αντικειμενικό πνευματικό 
πραγματικϐτητα καθοριςμϋνη ςε κεύμενα, αλλϊ μύα μεταβλητό υπαρξιακό μορφό, τϐτε ςτον 
ευρϑτατο ορύζοντα των αλληλεπιδρϊςεων ανθρώπου – περιβϊλλοντοσ, η ςϑγχρονη 
παιδαγωγικό επιςτόμη καλεύται να παρϋμβει με δϑο τρϐπουσ. Πρώτα αρθρώνοντασ ορθϐ 
λϐγο για τη χειραγώγηςη τησ ςκληρόσ τεχνοκρατικόσ ηθικόσ και δεϑτερον οδηγώντασ ςτη 
χαμϋνη ενϐτητϊ του τον κατακερματιςμϋνο ϊνθρωπο. Η ανϊγκη αυτό προκϑπτει απϐ τα 
γενικϐτερα πολιτιςτικϊ προβλόματα, οικολογικϐ πρϐβλημα, αλλοτρύωςη, βαρβαρϐτητα ςε 
ϐλα τα επύπεδα τησ κοινωνικόσ ζωόσ, που προςβϊλλουν και το πεδύο των παιδαγωγικών 
εφαρμογών. Απαραύτητη θεωρεύται η δημιουργύα ενϐσ αξιολογικοϑ παιδαγωγικοϑ 
ςυςτόματοσ, ϐπου εκπροςωποϑνται και κατανϋμονται ανθρωπιςτικϊ οι παιδαγωγικϋσ 
αρχϋσ που ρυθμύζουν το παιδαγωγικϐ γεγονϐσ ςτο ςϑνολϐ του. Αναπϐφευκτα προκϑπτει η 
ανϊγκη μιασ ηχηρόσ επαναδιατϑπωςησ τησ παιδαγωγικόσ αξιολογύασ, ϐπου κυρύαρχο 
κϋντρο αναφορϊσ θα εύναι ο ϊνθρωποσ. «Η ςτροφό ςτισ παιδαγωγικϋσ αξύεσ τησ 
ανθρωπιςτικόσ ηθικόσ αποτελεύ κινητοπούηςη ϐλων των δομικών ϐρων τησ ανθρώπινησ 
ϑπαρξησ και του κϐςμου. Με την κινητοπούηςη αυτό απελευθερώνονται απϐ τα αδιϋξοδϊ 
τουσ ϐλοι οι παρϊγοντεσ που εμπλϋκονται ςτην παιδαγωγικό διαδικαςύα και ςτην 
πολυπρϐςωπη αλλοτρύωςη» (Νικηταρϊ, 2001). 

Σισ τελευταύεσ δεκαετύεσ γύνεται ςυνϋχεια αναφορϊ ςτην ποιϐτητα τησ εκπαύδευςησ. 
Η ςχετικό βιβλιογραφύα δεύχνει ϐτι η ϋννοια τησ ποιϐτητασ τησ εκπαύδευςησ δεν μπορεύ να 
οριςτεύ εϑκολα καθώσ υπϊρχουν διαφορετικϋσ απϐψεισ ςχετικϊ με τουσ ςκοποϑσ, τουσ 
ςτϐχουσ, τισ κοινωνικϋσ και τισ πολιτικϋσ λειτουργύεσ τησ εκπαύδευςησ. Οι διϊφοροι οριςμού 
που ϋχουν δοθεύ αντανακλοϑν διαφορετικϋσ θεωρόςεισ για το ϊτομο και την κοινωνύα. Ο πιο 
διαδεδομϋνοσ οριςμϐσ περιγρϊφει την ποιϐτητα τησ εκπαύδευςησ με βϊςη την 
ανθρωποπλαςτικό τησ διϊςταςη και την αποτελεςματικϐτητα. Ειδικϐτερα, η εκπαύδευςη 
χαρακτηρύζεται ωσ ποιοτικό, ϐταν ςυμβϊλλει ςτην πνευματικό καλλιϋργεια του ατϐμου, 
ςτην ηθικό του ανϊταςη και ςτην ανϊπτυξη ολοκληρωμϋνησ προςωπικϐτητασ και ακϋραιου 
χαρακτόρα. Ψςτϐςο, τα τελευταύα χρϐνια ϋχει επικρατόςει η ϋννοια που καταγρϊφεται ςτη 
διακόρυξη τησ Unicef (2000) ςϑμφωνα με την οπούα η ποιϐτητα ςτην εκπαύδευςη ςημαύνει 
την εξαςφϊλιςη τησ δικαιοςϑνησ, ώςτε ϐλοι οι μαθητϋσ/-τριεσ να τυγχϊνουν ύςησ 
μεταχεύριςησ. Να υπϊρξει, δηλαδό, εξϊλειψη των διακρύςεων, των προκαταλόψεων και των 
αποκρυςταλλωμϋνων αντιλόψεων (ςτερεϐτυπα και διςειδαιμονύεσ) που χαρακτηρύζουν την 
κϊθε κοινωνύα (Βουδοϑρη, Μποϑρασ, Σριανταφϑλλου & Κοντοςώρου, 2012). 

ϑμφωνα με την Παπαςτεφϊνου (2011) ςόμερα ςτην εκπαιδευτικό φιλοςοφύα, 
λϐγω ακριβώσ των ςυνθηκών ζωόσ και τησ νϋασ κοινωνικόσ πραγματικϐτητασ ϋχουν 
ειςαχθεύ ϋννοιεσ και ηθικϊ αιτόματα που αφοροϑν την αναγνώριςη του ϊλλου ωσ 
κοινωνικοπολιτιςμικόσ οντϐτητασ και την πολυπολιτιςμικϐτητα ςτη βϊςη τησ πολιτικόσ τησ 
ταυτϐτητασ και τησ διαφορετικϐτητασ. Ϊχει αναγνωριςτεύ η εκπαιδευτικό ςημαςύα του 
ςυναιςθόματοσ και τησ διαχεύριςόσ του και η ηθικό διϊςταςη του βιώματοσ του τραϑματοσ. 
Ϊχουν ενταχθεύ επύςησ ςτην καθημερινό εκπαιδευτικό πραγματικϐτητα  θϋματα ηθικόσ 
ευθϑνησ που παλιϊ όταν εντελώσ παραγκωνιςμϋνα, ϐπωσ η ανθρώπινη ενοχό και η 
υπευθυνϐτητα και η λειτουργικό και ηθικό ςημαςύα τησ ςυγχώρεςησ ςτα ςχολεύα.  

Ο  Κουγϋασ (2004) υποςτηρύζει πωσ ο επϊγγελμα του εκπαιδευτικοϑ δε θα μποροϑςε 
να διαχωριςτεύ απϐ το όθοσ  και απϐ την ηθικό. Αυτϐ ςυμβαύνει επειδό το ϋργο του 
εκπαιδευτικοϑ και το όθοσ εύναι ϊρρηκτα δεμϋνα μεταξϑ τουσ. Ο εκπαιδευτικϐσ ϋχει τον 
κοινωνικϐ ρϐλο να  εκπαιδεϑει και κατϊ τη διαδικαςύα τησ διαπαιδαγώγηςησ το παρεχϐμενο 
προσ τουσ μαθητϋσ αγαθϐ, δηλαδό η αγωγό,  δε ςημαύνει τύποτε ϊλλο απϐ την αποδεκτό 
ςυμπεριφορϊ του υποκειμϋνου ςτο κοινωνικϐ περιβϊλλον ςτο οπούο ζει. Αφορϊ δηλαδό την 
υιοθϋτηςη ςυμπεριφορϊσ ςυμβατόσ προσ αξύεσ κοινωνικϋσ και, επομϋνωσ, ηθικϋσ, κυρύαρχεσ 
ςτην κοινωνύα ςτην οπούα αναφερϐμαςτε κατϊ τη δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό. Σο ερώτημα 



1ο Πανελλόνιο υνϋδριο για την Προώθηςη τησ Εκπαιδευτικόσ Καινοτομύασ                              976 
 

Πρακτικϊ εργαςιών                                                                                                              http://synedrio.eepek.gr 

 

εύναι το πώσ μπορεύ να γύνει η διϊκριςη του ηθικοϑ και μη ςτη διαδικαςύα του 
εκπαιδευτικοϑ ϋργου. 

 
Η Εφαρμοςμϋνη ηθικό 

Ο Timmons (2002,  ϐπ. αναφ. ςτο Παιονύδησ, 2007) χρηςιμοποιώντασ μια αναλογύα 
απϐ τισ φυςικϋσ επιςτόμεσ  παρομοιϊζει τη ςχϋςη τησ ηθικόσ θεωρύασ και τησ εφαρμοςμϋνησ 
ηθικόσ με τη ςχϋςη μιασ επιςτόμησ, ϐπωσ εύναι η φυςικό, με τη μηχανικό. ήπωσ η μηχανικό 
εφαρμϐζει επιςτημονικϋσ αρχϋσ ςε πραγματικϊ προβλόματα και ςχϋδια, ϋτςι και τα 
ζητόματα που απαςχολοϑν την εφαρμοςμϋνη ηθικό ςυχνϊ γύνονται αντιληπτϊ ωσ εφαρμογό 
των αρχών μιασ ηθικόσ θεωρύασ ςε πραγματικϊ ηθικϊ προβλόματα. ε παρϐμοιο πλαύςιο 
κινόθηκαν ο  φιλϐςοφοσ τησ βιολογύασ Michael Ruse και ο κοινωνιοβιολϐγοσ Edward O. 
Wilson (1986) δημοςιεϑοντασ ϋνα ϊρθρο με τύτλο: «Η ηθικό φιλοςοφύα ωσ εφαρμοςμϋνη 
επιςτόμη» και θϋτοντασ τη φιλοςοφικό ηθικό ςε μια καθαρϊ επιςτημονικό βϊςη. Η κϑρια 
θϋςη τουσ εύναι ϐτι ο ϊνθρωποσ διαθϋτει γενετικϊ βαςιςμϋνεσ αναπτυξιακϋσ διαδικαςύεσ 
που προδιαθϋτουν το ϊτομο να υιοθετόςει μύα ό περιςςϐτερεσ μορφϋσ ςυμπεριφορϊσ ςε 
αντύθεςη με ϊλλεσ.  

Οι κανϐνεσ αυτού δεν πρϋπει να θεωρηθεύ ϐτι δεςμεϑουν τυφλϊ τουσ ανθρώπουσ ςε 
κϊποιεσ μορφϋσ ςυμπεριφορϊσ. ήμωσ, επειδό δύνουν μια αύςθηςη ηθικόσ 
αντικειμενικϐτητασ, υπερβαύνουν τισ ϊμεςεσ επιθυμύεσ μασ και μασ οδηγοϑν ςε ενϋργειεσ 
που, χωρύσ να γύνεται ϊμεςα αντιληπτϐ απϐ εμϊσ τουσ ύδιουσ, εξυπηρετοϑν ςε τελικό 
ανϊλυςη τα καλϑτερα γενετικϊ ςυμφϋροντϊ μασ. Σα εξελικτικϊ μειονεκτόματα μιασ 
ςυγκεκριμϋνησ ςυμπεριφορϊσ ό επιλογόσ υποδεικνϑουν μια καθολικϊ απορριπτικό ςτϊςη 
προσ αυτό, ακϐμα και ςε κοινωνύεσ που δεν υπϊρχει καμύα επιςτημονικό γνώςη αυτών των 
μειονεκτημϊτων. υνϋπεια αυτόσ τησ προςϋγγιςησ εύναι ϐτι η ηθικό δεν μπορεύ να θεωρηθεύ 
αντικειμενικό με κϊποιο τρϐπο που δε ςυνδϋεται με την εξελικτικό ιςτορύα του ανθρώπου, η 
οπούα θα μποροϑςε να εύναι εντελώσ διαφορετικό.  Αλλϊ και ϐτι ο ςχετικιςμϐσ δεν εύναι 
δυνατϐσ, καθώσ ϐλοι οι ϊνθρωποι μετϋχουν ςτην ύδια γενετικό βϊςη. το ςημεύο αυτϐ 
τύθεται το ερώτημα: αφοϑ αυτού οι κανϐνεσ μασ προδιαθϋτουν προσ ςυγκεκριμϋνεσ μορφϋσ 
ςυμπεριφορϊσ και μασ δύδουν μια «αύςθηςη ηθικόσ αντικειμενικϐτητασ», γιατύ ςτην 
καθημερινό ηθικό πρακτικό βαςανιζϐμαςτε απϐ ςυνεχεύσ ςυγκροϑςεισ με τουσ ϊλλουσ και 
ςε αναρύθμητα διλόμματα; (Παιονύδησ, 2007) 

Απϐ την εποχό του ωκρϊτη εύναι ιδιαύτερα διαδεδομϋνη η θϋςη ϐτι η αναγνώριςη 
των ηθικών αξιών (που αφορϊ πεποιθόςεισ και ςτϊςεισ) αποτελεύ ταυτϐχρονα και κύνητρο 
για την πραγματοπούηςό τουσ. Σο να πιςτεϑω ϐτι κϊτι εύναι ορθϐ ςημαύνει ϐτι επιλϋγω να 
ενεργώ ςϑμφωνα με αυτϐ, χωρύσ να υπϊρχει κϊποιο εξωτερικϐ κύνητρο. όμερα η μελϋτη 
του εγκεφϊλου φαύνεται να δεύχνει ϐτι η ηθικό γνώςη και η ηθικό κινητοπούηςη ςχετύζονται 
με διαφορετικϋσ εγκεφαλικϋσ λειτουργύεσ. υνεπώσ, για να πρϊξουμε το ορθϐ θα πρϋπει να 
διεγερθοϑν με εξωτερικϊ ερεθύςματα τϐςο οι διαδικαςύεσ που ςχετύζονται με την ηθικό 
γνώςη ϐςο και οι διαδικαςύεσ που ςχετύζονται με την ηθικό κινητοπούηςη. Φρειαζϐμαςτε, 
λοιπϐν, λϐγουσ που να ςτηρύζουν τα ηθικϊ «πιςτεϑω» μασ και ηθικϊ κύνητρα (διαφορετικϊ 
απϐ τισ ύδιεσ τισ πεποιθόςεισ μασ) για να πρϊξουμε ανϊλογα. Με ϊλλα λϐγια η μελϋτη του 
εγκεφϊλου δεύχνει να δικαιώνει τη θεωρύα τησ εξωτερικόσ κινητοπούηςησ και ϐχι τη θεωρύα 
που διατϑπωςαν ο ωκρϊτησ και ο Kant (Παιονύδησ, 2007). Πώσ ϐμωσ ςτην πρϊξη η 
εφαρμοςμϋνη ηθικό μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην επεξεργαςύα ςϑνθετων προβλημϊτων ςτο 
χώρο τησ εκπαύδευςησ;   

Η Δραγώνα - Μονϊχου (2006) υποςτηρύζει ϐτι, για να μην εύναι  η εφαρμοςμϋνη 
ηθικό απλό περιπτωςιολογύα, η θεωρητικό φιλοςοφικό ηθικό εύναι απαραύτητη ωσ βϊςη. Η 
βιβλιογραφύα ςχετικϊ με την επιχειρηματολογύα για τη λόψη αποφϊςεων ςτο χώρο τησ 
εφαρμοςμϋνησ ηθικόσ υιοθετοϑν ϋνα εύδοσ «κριτικόσ ςκϋψησ» ό «πρακτικόσ 
επιχειρηματολογύασ», με αναφορϊ ςτην κλαςικό λογικό και τισ καθιερωμϋνεσ κανονιςτικϋσ 
θεωρύεσ, και προωθοϑν μια ϊςκηςη δεξιοτότων χωρύσ να καταλόγουν πϊντα ςε γενικϊ 
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αποδεκτϋσ αποφϊςεισ, φωτύζοντασ απλώσ τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων ςε περύπλοκεσ 
δϑςκολεσ καταςτϊςεισ. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ ωσ κριτικό ςκϋψη ορύζουμε «την ικανϐτητα κϊποιου να αξιολογεύ 
πληροφορύεσ κατϊ τρϐπο ςυςτηματικϐ, ςκϐπιμο και αποτελεςματικϐ.» τϐχοσ τησ «κριτικόσ 
ςκϋψησ» ό «τησ ϊτυπησ λογικόσ», ϐπωσ αυτό ονομϊζεται ςτη φιλοςοφύα, εύναι να 
παρουςιϊςει τεχνικϋσ ανϊλυςησ των επιχειρημϊτων και τρϐπουσ αξιολϐγηςησ, ώςτε να 
εύναι κανεύσ ςε θϋςη να αξιολογόςει τη δϑναμη οποιουδόποτε επιχειρόματοσ που ενδϋχεται 
να ςυναντόςει και, επομϋνωσ, να εύναι ςε θϋςη να αποφαςύςει για το κατϊ πϐςον οφεύλει να 
πειςθεύ απϐ αυτϐ και να πρϊξει αναλϐγωσ. Η λογικό θεωρεύται η γενικό επιςτόμη τησ 
εξαγωγόσ ςυμπεραςμϊτων. Με τη μεθοδολογύα, που αποτελεύ τομϋα τησ λογικόσ, 
εξετϊζονται οι μϋθοδοι που χρηςιμοποιεύ κϊποιοσ για να εξετϊςει τα πρϊγματα, η πορεύα 
που ακολουθεύ για να αποκτόςει την αλόθεια, η ςυςτηματικό μορφό προςϋγγιςησ του 
εκϊςτοτε ζητόματοσ (Λεοντςύνη, 2006). 

Ψςτϐςο, ϋνα απϐ τα μεγϊλα προβλόματα τησ εφαρμοςμϋνησ ηθικόσ εύναι ϐτι η  
εφαρμογό διαφορετικών θεωριών ςτα ύδια δεδομϋνα οδηγεύ ςε αντύθετεσ αποφϊςεισ. Γι’  
αυτϐ, πολϑ ςημαντικό εύναι η αυςτηρϐτητα των επιχειρημϊτων, η ςυνϊφεια με κϊποιο 
ςημαντικϐ πρακτικϐ πρϐβλημα και η πρωτοτυπύα των ιδεών. Η γενικό προςϋγγιςη που 
φαύνεται να κερδύζει ϋδαφοσ ςτην εφαρμοςμϋνη ηθικό εύναι η «πλαιςιοκρατύα» (Coombs, 
1993). Αυτϐ ςημαύνει πωσ τα προβλόματα πρϋπει να λϑνονται με την απϐκτηςη αρετών που 
εύναι κατϊλληλεσ για την εκπλόρωςη των ρϐλων μασ ςε ςυγκεκριμϋνεσ πολιτιςμικϋσ και 
θεςμικϋσ ςυνθόκεσ. Με τον τρϐπο αυτϐ, το κϋντρο βϊρουσ μετατύθεται ςτην ηθικό 
ςυλλογιςτικό και ςτη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων. Η εφαρμοςμϋνη ηθικό αποτελεύ τον 
καλϑτερο ςϑνδεςμο τησ θεωρύασ με την πρϊξη καθιςτώντασ τον ηθικϐ φιλϐςοφο χρόςιμο 
ςτην επύλυςη πρακτικών προβλημϊτων. Δύκαια λοιπϐν θεωρεύται ο κλϊδοσ  τησ 
φιλοςοφικόσ ηθικόσ πρϐκληςη για την ηθικό φιλοςοφύα (Δραγώνα-Μονϊχου, 1995).  

Ασ υποθϋςουμε ϐτι η ςκϋψη μασ ϋχει εξελιχθεύ τϐςο πολϑ ώςτε να ϋχουμε αποκτόςει 
την ικανϐτητα, μετϊ απϐ μεγϊλη προςπϊθεια, να αναπτϑξουμε μια ολϐκληρη ηθικό θεωρύα. 
ήτι ϋχουμε την ικανοπούηςη να ορύςουμε τισ ςυνθόκεσ  που προςδιορύζουν εϊν μια πρϊξη 
εύναι ηθικό ό μη ηθικό. άςωσ θα ϋπρεπε να αναρωτηθοϑμε κατϊ πϐςο μπορεύ μια τϋτοια 
θεωρύα να εύναι αληθινό; Κι αν εύναι, τι εύναι αυτϐ που την κϊνει αληθινό; Οι ερωτόςεισ 
αυτϋσ δεν αφοροϑν το περιεχϐμενο τησ ηθικόσ αλλϊ την κατϊςταςη των ηθικών μασ 
απϐψεων και θεωριών. Σι κϊνουμε ϐταν φτϊνουμε ςε ηθικϋσ ετυμηγορύεσ και θεωρύεσ; Εύναι 
οι πρϊξεισ ςωςτϋσ επειδό κϊποιοσ τισ αποδϋχεται; Επειδό μια κοινωνύα ό ο θεϐσ τισ 
αποδϋχεται; Ϋ, μιλώντασ πεςιμιςτικϊ, θα μποροϑςε η ηθικό να εύναι μια απϊτη, ϋνα 
ςϑςτημα ςυμβατικών κανϐνων που δεν ϋχουν καμιϊ ουςιαςτικό αξύα;  Οι απαντόςεισ ςε 
αυτϊ τα ερωτόματα αναγκαςτικϊ προϒποθϋτουν κϊποιεσ, ϋςτω ϊρρητεσ και ανεξϋταςτεσ, 
μεταηθικϋσ θϋςεισ.» Η μεταηθικό εύναι εκεύνο το κομμϊτι τησ ηθικόσ θεωρύασ που δεν 
πραγματεϑεται το περιεχϐμενο τησ ηθικόσ, αλλϊ το πλαύςιο ςτο οπούο βρύςκεται ό αλλιώσ 
την κατϊςταςη του περιεχομϋνου τησ ηθικόσ (Shafer-Landau, 2003, p.3 ). 

Ο Βιρβιδϊκησ (2011, ς. 294-296) υποςτηρύζει, ςυγκεκριμϋνα, ϐτι η μεταηθικό 
τοποθϋτηςη μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ρεαλιςτικό γιατύ τονύζει την ϋνταςη των ηθικών 
κατηγοριών, χωρύσ ωςτϐςο να οδηγεύται ςτην πλόρη ανεξαρτητοπούηςό τουσ απϐ τα 
ανθρώπινα υποκεύμενα και ςτην υιοθϋτηςη μιασ «απϐλυτησ αντύληψησ τησ 
πραγματικϐτητασ». Οι ηθικϋσ απϐψεισ και ςτϊςεισ μασ μπορεύ να εύναι πραγματικϋσ αλλϊ 
την ύδια ςτιγμό λιγϐτερο πραγματικϋσ και πϊντοτε ςχετικϋσ με τισ προςδοκύεσ και τισ 
κοινωνικϋσ πρακτικϋσ μασ. Η προςϋγγιςη αυτό παραμϋνει ανθρωποκεντρικό, χωρύσ ϐμωσ να 
υιοθετεύ μια ςχετικιςτικό και τοπικιςτικό αντύληψη ςϑμφωνα με την οπούα η ηθικό ςκϋψη 
μασ εύναι αναγκαςτικϊ εξαρτημϋνη απϐ ςυγκεκριμϋνεσ μορφϋσ ζωόσ που εύναι αδϑνατο να 
υπερβοϑμε. υνεχύζει, επύςησ, πωσ «η απομυθοπούηςη τησ ηθικόσ πραγματικϐτητασ ςημαύνει 
ϐτι δεχϐμαςτε την ϑπαρξη κανονιςτικών λϐγων δρϊςησ οι οπούοι απορρϋουν ςε μεγϊλο 
μϋροσ απϐ τισ επικοινωνιακϋσ μασ δραςτηριϐτητεσ ςτουσ κϐλπουσ μιασ κοινωνύασ που 
επιδιώκει να διαςφαλύςει τη ςυντονιςμϋνη ικανοπούηςη των ςυμφερϐντων των μελών τησ. 
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Αν κατανοηθοϑν ϋτςι, αυτού οι λϐγοι διαθϋτουν αντικειμενικό εγκυρϐτητα και κατηγορικό 
ιςχϑ». 

 
Σο ηθικό πρόβλημα 

Κϊθε πρϐβλημα που καλοϑμαςτε να αντιμετωπύςουμε μπορεύ να διατυπωθεύ με μια 
ςυγκεκριμϋνη ερώτηςη. Ϊτςι, η κατϊλληλη ερώτηςη για να διαπιςτώςουμε αν μια 
ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη πραγμϊτων ό μια ενϋργεια εύναι ηθικϊ ενδιαφϋρουςα εύναι «ποιοσ 
βλϊπτεται ό/και ποιοσ ωφελεύται;». Αν η απϊντηςη που θα δώςουμε εύναι καταφατικό, τϐτε 
μποροϑμε να θεωρόςουμε ϐτι ϋχουμε ϋνα ηθικϐ πρϐβλημα. Απϐ τη ςτιγμό που 
αναγνωρύζουμε μια κατϊςταςη ϐπου κϊποιοσ ό κϊτι, ςϑμφωνα με τα κριτόριϊ μασ, 
βλϊπτεται ό ωφελεύται, μασ ανούγεται μια ευρεύα κλύμακα θετικών ό αρνητικών 
αντιδρϊςεων που αρχύζει με επιδοκιμαςτικϋσ ό αποδοκιμαςτικϋσ ςκϋψεισ και καταλόγει 
ςτην απϐφαςό μασ να παρϋμβουμε ενεργϊ και να επιχειρόςουμε να αλλϊξουμε την 
κατϊςταςη. Τπϊρχει λοιπϐν ϋνα πρωτογενϋσ υλικϐ, μια ςειρϊ προβληματιςμών , νοητικών 
διαδικαςιών και ενεργειών που εύναι κοινό ςτουσ περιςςϐτερουσ ανθρώπουσ και πϊνω ςτην 
οπούα οικοδομεύται η ηθικό φιλοςοφύα. (Παιονύδησ, 2007) 

Σα ηθικϊ διλόμματα αναδϑονται εκεύ που εύναι αναγκαύο να επιλϋξουμε ανϊμεςα ςε 
ανταγωνιςτικϋσ αρχϋσ, αξύεσ, θϋςεισ ό ιδϋεσ, ϐταν βριςκϐμαςτε ςε περύπλοκεσ καταςτϊςεισ. 
Ο Badaracco (1992. ς. 66, ϐπ. αναφ. ςτο Cranston,  Ehrich, & Kimber, 2006) χαρακτηρύζει 
αυτϋσ τισ ανταγωνιςτικϋσ αρχϋσ  «ςφαύρεσ ευθϑνησ», οι οπούεσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να 
οδηγοϑν τουσ εμπλεκϐμενουσ (εκπαιδευτικοϑσ/ ηγϋτεσ μιασ τϊξησ ό ενϐσ ςχολεύου) ςε 
διαφορετικϋσ κατευθϑνςεισ και μ΄αυτϐ τον τρϐπο δημιουργοϑν ηθικϊ διλόμματα. Ο Kidder 
(1995, ς.16, ϐπ. αναφ. ςτο Cranston,  Ehrich, & Kimber, 2006) ιςχυρύζεται ϐτι πολλϊ απϐ τα 
ηθικϊ διλόμματα που αντιμετωπύζουν οι εκπαιδευτικού δεν εςτιϊζουν ςτη διϊκριςη του 
ςωςτοϑ απϐ το λϊθοσ αλλϊ ςτη διϊκριςη του ςωςτοϑ απϐ το ςωςτϐ και του λϊθουσ απϐ το 
λϊθοσ (Hitt, 1990, ϐπ. αναφ. ςτο Cranston,  Ehrich, & Kimber, 2006) ϐςον αφορϊ κϊποιο 
ηθικϐ ζότημα.  Ακϐμη, μϋςα ςε περύπλοκεσ καταςτϊςεισ εύναι πολλϋσ φορϋσ δϑςκολο να 
διακρύνει κανεύσ το ςωςτϐ απϐ το λϊθοσ. την πραγματικϐτητα οι Day, et al. (1999, ς.15, ϐπ. 
αναφ. ςτο Cranston,  Ehrich, & Kimber, 2006) ςυμφωνοϑν ϐτι βαςικϐ ςημεύο ενϐσ ηγϋτη 
εύναι η ικανϐτητϊ του ϐχι απλώσ να διαχειρύζεται δϑςκολεσ καταςτϊςεισ αλλϊ και να μπορεύ 
να πϊρει τισ πιο «δϑςκολεσ αποφϊςεισ».  

Ο Otto Bollnow ςημειώνει πωσ το απρϐβλεπτο, το οπούο μπορεύ να προκαλϋςει τα 
διλόμματα ςτο παιδαγωγικϐ ϋργο, δεν εύναι πϊντα αναςταλτικϐ και ενδεχομϋνωσ να δύνει τη 
δυνατϐτητα επιτυχοϑσ ϋκβαςησ τησ πρϊξησ. Επεκτεύνοντασ αυτό τη ςκϋψη ο Haeuptner  
αναφϋρει πωσ το απρϐβλεπτο ςυνδϋεται με την ϋννοια τησ περιπϋτειασ, ϐπου απουςιϊζει ο 
φϐβοσ του τυχαύου και το οπούο πρϋπει να αναγνωριςτεύ και να ςτραφεύ προσ το 
πλεονϋκτημα του ατϐμου που πρϊττει. υνεχύζει, πωσ ςε μια εποχό, ϐπωσ η ςημερινό, ϐπου η 
ϋμμονη επιδύωξη τησ ικανϐτητασ αποτελεύ πρώτιςτο μϋλημα των ατϐμων, το ορθολογικϐ 
ςχϋδιο το οπούο δεν παρεκκλύνει απϐ τη γραμμικό του πορεύα ςυνδϋεται πολλϋσ φορϋσ με 
την αρνητικϐτητα και την αποτυχύα. Αυτϐ ςυμβαύνει επειδό ςε ϋνα πλαύςιο ϐπου τα πϊντα 
εύναι αυςτηρϊ ςχεδιαςμϋνα δεν επιτρϋπεται να ειςϋλθει αλλϊ οϑτε και να δημιουργηθεύ 
οτιδόποτε νϋο (Θεοδωροποϑλου , 2013, ςς.47-79). 

Η ςτιγμό ςτην οπούα καλεύται να δρϊςει ο εκπαιδευτικϐσ ςϑμφωνα με τη 
Θεοδωροποϑλου (2010, ςς. 377-415 ), δεν εύναι ϋνα απλϐ ςημεύο αλλϊ χαρακτηρύζεται απϐ 
μια εςωτερικό πολυπλοκϐτητα. Η Υιλοςοφύα τησ Παιδεύασ επεξεργϊζεται αυτό τη ςτιγμό η 
οπούα οδηγεύται απϐ τη θεωρύα ςτην πρϊξη μϋχρι το ςημεύο εκεύνο που βρύςκει τη δικό τησ 
ιςορροπύα. Σο τακτ, ϋνασ ϐροσ που απαςχολεύ την παιδαγωγικό βιβλιογραφύα, αφορϊ την 
ανϊπτυξη του παιδαγωγικοϑ ϋργου απϐ την αρχό μϋχρι την περϊτωςό του αποκαλϑπτοντασ 
ϐλο το φϊςμα τησ διαδικαςύασ  και μϋςα απϐ την οπούα ολοκληρώνεται το παιδαγωγικϐ 
ϋργο ωσ διςταγμϐσ/ακροβαςύα αλλϊ και ωσ πορεύα/απϐφαςη. Σο τακτ δεν εύναι 
υποχρεωτικϐ ςυςτατικϐ, του οπούου η ϋλλειψη απαγορεϑει την εκτϋλεςη του παιδαγωγικοϑ 
ϋργου, αλλϊ ςτισ περιπτώςεισ που αναπτϑςςεται αποκαλϑπτει το μϋγεθοσ και την ακρύβεια 
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τησ πρϊξησ ςε ϐλα τα επύπεδϊ τησ δύνοντασ ςτον εκπαιδευτικϐ τη δυνατϐτητα να παρϋμβει 
πϊνω ςε αυτό προσ ϐφελοσ πϊντα των εκπαιδευϐμενων. 

Ο Carr (2003) αναφϋρει πωσ ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ, ςτη διαχεύριςη θεμϊτων που 
προκϑπτουν ςτο ςχολεύου,  μια ςειρϊ απϐ χαρακτηριςτικϊ που αφοροϑν την 
προςωπικϐτητα του εκπαιδευτικοϑ, ϐπωσ εύναι η ςταθερϐτητϊ του ςτο ςκοπϐ που ϋχει να 
εκπληρώςει, ο αυτοϋλεγχοσ και η υπομονό, το αύςθημα τησ δικαιοςϑνησ, η διϊθεςη 
φροντύδασ, το πϊθοσ του για τη διδαςκαλύα. Επύςησ, πρϋπει να αναφερθεύ, πωσ ο 
εκπαιδευτικϐσ αποτελώντασ πρϐτυπο για τουσ μαθητϋσ του, εύναι πιθανϐ να τουσ εμπνεϑςει 
ςτην καλλιϋργεια του αυτοελϋγχου και του αιςθόματοσ τησ δικαιοςϑνησ χωρύσ την 
προςδοκύα για κϊποιο προςωπικϐ ϐφελοσ, ϐταν πρώτα ο ύδιοσ προβϊλλει ςυμπεριφορϋσ 
αυτοελϋγχου και απϐδοςησ του δικαύου. Ϊτςι, μϐνο, εύναι πιθανϐ να δουν οι μαθητϋσ τουσ 
εαυτοϑσ τουσ, τον κϐςμο και τη ςχϋςη τουσ με τουσ ϊλλουσ μϋςα απϐ ϋνα περιςςϐτερο 
αληθϋσ και αντικειμενικϐ πρύςμα.  
  Ο εκπαιδευτικϐσ εύναι εκεύνοσ που θα αναλϊβει τη δϑςκολη αλλϊ ϐχι ακατϐρθωτη 
αποςτολό τησ ςϑζευξησ τησ γνωςτικόσ, ςυναιςθηματικόσ και κοινωνικόσ μϊθηςησ. Για να το 
πετϑχει αυτϐ, οφεύλει πρώτα απϐ ϐλα να βρύςκεται ο ύδιοσ ςε αρμονύα και ιςορροπύα με τον 
εαυτϐ του, να επιδιώκει την απϐκτηςη αυτογνωςύασ και να διακρύνεται για τον 
ανθρωπιςτικϐ-κοινωνικϐ και φιλοςοφικϐ του προςανατολιςμϐ.  
 

πκπεξάζκαηα 

       Η εργαςύα εςτύαςε ςτην αντιμετώπιςη θεμϊτων ςτο χώρο του ςχολεύου μϋςα απϐ το 
ςϑνθετο θα λϋγαμε πρύςμα τησ ηθικόσ ξεκινώντασ απϐ τη φιλοςοφικό/θεωρητικό ηθικό και 
καταλόγοντασ ςτην εφαρμοςμϋνη ηθικό. Αναφερθόκαμε ςτην ανϊγκη για τη διαχεύριςη των 
ζητημϊτων μϋςω τησ ηθικόσ ςκοπιϊσ και ςτη δυνατϐτητα που προςφϋρουν οι ηθικϋσ 
θεωρύεσ ςτον εκπαιδευτικϐ να επεξεργαςτεύ διλημματικϋσ καταςτϊςεισ με τον καλϑτερο – 
ηθικϐτερο τρϐπο. Κϊτι τϋτοιο αποδεικνϑεται ϐτι δεν εύναι εϑκολο και απλϐ και απαιτεύ 
προςωπικό δουλειϊ απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ (αυτοβελτύωςη) καθώσ επύςησ και μια 
ςφαιρικό αντύληψη, ϐςον αφορϊ το πλαύςιο, ςτο οπούο τα περιςτατικϊ λαμβϊνουν χώρα.  
  το ερευνητικϐ πεδύο θα μποροϑςαν να καταγραφοϑν (μϋςα απϐ ςυνεντεϑξεισ ό 
ερωτηματολϐγια) οι απϐψεισ εκπαιδευτικών για ηθικϊ διλόμματα ςτο ςχολεύο, οι απϐψεισ 
τουσ για το αν το κϊθε περιςτατικϐ προςεγγύςτηκε  ςωςτϊ/ ηθικϊ καθώσ και οι πιθανού 
ϊλλοι τρϐποι αντιμετώπιςόσ τουσ εςτιϊζοντασ πϊντα ςτο «πώσ» και «γιατύ». Θα μποροϑςε, 
επύςησ να γύνουν ςυςχετύςεισ των απαντόςεών τουσ ςχετικϊ με το φϑλο, την ηλικύα, τη 
διδακτικό ό διοικητικό τουσ εμπειρύα. Η ερμηνεύα ϐλων των παραπϊνω θα μποροϑςε να 
προςφϋρει πολλϊ ςτον τομϋα τησ ηθικόσ ςτην εκπαύδευςη και να αποδοθεύ με τον τρϐπο 
αυτϐ μια πληρϋςτερη εικϐνα τησ εφαρμογόσ των ηθικών αξιών ςτην εκπαιδευτικό 
πραγματικϐτητα 
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